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BÁCS-KISKUN MEGYE 

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Családok Átmeneti 
Otthona 
6000 Kecskemét 
Hoffmann J. u. 11. 
Vezető: Gál Judit 
E-mail:  
kmetcsao@freemail.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. 
Jövedelemhiány, alkohol és drogfogyasztás 
kizáró ok. Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő, a jövedelem 25-30 %-a. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási szerződés 
alapján. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, pelenkát, tápszert tudnak adni. 
Szappant, törölközőt, 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 
6400 Kiskunhalas 
Ván Benjamin u. 11. 
Vezető: Ráczné Rádi Edit 
 
 
 
 
 
 
 
 

77/428-355 

40 fő 
13 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Kiskunhalasról és külterületéről 
helyeznek el rászorulókat várólista alapján 
(várandós nőket is). Jelentkezni telefonon, 
személyesen vagy írásban lehet, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 1 hétnél 
nem régebbi bőrgyógyászati igazolást kérnek. 
Térítési díj: felnőtteknek 5400 Ft/fő/hó, 
gyermekeknek 2700 Ft/fő/hó. Előtakarékosság: 
egyéni gondozási szerződés alapján. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Gyógyszert, tápszert 
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 Segítő 
Szolgálat Családok 
Átmeneti Otthona 
6100 Kiskunfélegyháza 
Hunyadi u. 6. 
Vezető: Zsótér Ágnes 
E-mail: 
kapocs.felegyhaza@invitel.hu 
 
 
 
 

 
76/432-867 

T/F: 76/461-640 

25 fő 
9 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 az intézményvezető dönt. 
Jövedelemhiány, alkohol és drogfogyasztás 
kizáró ok. Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást, 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési díj: 3690-
6150 Ft/hó. Előtakarékosság a 
meghosszabbított időszakban kötelező, 
összege a jövedelem 10%-a. 

6 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. 
Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában családgondozó, 
szakgondozó és gondozó ad ügyeletet. 

Menedékváros 
Családok Átmeneti 
Otthona 
6120 Kiskunmajsa 
Marispuszta 253/a. 
Postacím: 
6120 Kiskunmajsa Pf. 35. 
Vezető: 
Terbéné Cserháti Judit 
E-mail: 
menedekvaros@freemail.hu 

 
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 (várandós nőket 
is). 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: 1 gyerekkel a jövedelem 25%-a, 2 
vagy több gyerekkel a jövedelem 50%-a. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási szerződés 
alapján. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Teljes ellátást, felnőtteknek 
napi háromszor, gyermekeknek napi ötszöri 
étkezést biztosítanak. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Pelenkát, gyógyszert, 
tápszert tudnak adni. Mosószert, tisztítószert, 
szappant, törölközőt, ruhát 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. 
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BARANYA MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Bólyi Családok 
Átmeneti Otthona 
7754 Bóly 
Park u. 86. 
Vezető: 
Fazekas Judit 
E-mail: bolycsao@freemail.hu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

69/869-855 
30/854-0307 

35 fő 
11 szoba, 

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

Elsősorban Bólyról és a társult településekről 
helyeznek el rászorulókat várólista alapján 
(várandós nőket is). 18 év felett csak kisebb 
testvérrel együtt fogadnak. Krízishelyzetben, 
szabad férőhely esetén az ország egész 
területéről fogadnak. Jelentkezni telefonon, 
személyesen vagy írásban lehet, egyéni kérelem 
alapján, védőnő, családgondozó, háziorvos 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás, pszichiátriai betegség kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi háziorvosi, 
bőrgyógyászati igazolást kérnek. Térítési díj: 
felnőtteknek legfeljebb 7000 Ft/hó, gyerekeknek 
1 éves kor alatt ingyenes, 1 éves kor után 
legfeljebb 3500 Ft/hó. Kötelező előtakarékosság: 
jövedelemfüggő. 

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 tudnak adni. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre.  
07,00-20,00 óráig szakgondozó és 
családgondozó ad ügyeletet. 

Komlói Szociális Kht. 
Kistérségi Családok 
Átmeneti Otthona 
7300 Komló 
Pécsi út 42. 
Vezető:  
Benácsné Rácz Éva  
E-mail: koszec@freemail.hu, 
koszec@gmail.com 

 
72/482-425 

F: 72/581-366 

40 fő 
13 szoba, 

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

Kizárólag Komlóról és térségéből 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. 
Jövedelemhiány, alkohol és drogfogyasztás 
kizáró ok. Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő, a jövedelem 10-15 %-a. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási szerződés 
alapján. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
a szobához tartozó stúdiókonyhában 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség 
szerint adnak. Gyermekfelügyeletet szükség 
esetén biztosítanak Jogász, pszichológus heti 
5 órában áll rendelkezésre. 7-20 óráig 
családgondozó, napi 24 órában szakgondozó 
ad ügyeletet. 

Családok Átmeneti 
Otthona 
7663 Máriakéménd 
Rákóczi u. 22. 
Vezető: 
Márkusné Oláh Csilla 
E-mail: 
gyertyalang.csao@gmail.com 

 
 

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

15 fő 
4 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag a Dél-Dunántúli régióból helyeznek el 
rászorulókat, várandós nőket is. Jelentkezni 
telefonon, személyesen, vagy írásban lehet, 
egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
javaslatával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Térítési díj: 7500 
Ft/felnőtt/hó, 3750 Ft/gyermek/hó. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási szerződés 
alapján. 

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. 

Ifjúságért Egyesület  
Családok Átmeneti 
Otthona 
7626 Pécs 
Major u. 2. 
Ügyvezető elnök: 
Fajcsiné Sándor Andrea 
E-mail: 
postmaster@ifjusagert.axelero.
net 

 
 
 
 

72/226-098 

19 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. Jelentkezni telefonon, 
írásban vagy személyesen lehet, egyéni kérelem 
alapján vagy a családsegítő központ, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával fogadnak. 
Felvétel team döntés alapján. Alkohol és 
drogfogyasztás, pszichiátriai betegség kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő 
leletet, 1 hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: a jövedelem 25%-a. 
Előtakarékosság a meghosszabbított időszakban 
kötelező: a térítési díj 30 %-a. 

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

Ifjúságért Egyesület 
Anya – Gyermek 
Otthona 
7628 Pécs 
Szabadságharc u. 5. 
Postacím: 
7626 Pécs Major u. 2. 
Ügyvezető elnök:  
Fajcsiné Sándor Andrea 
E-mail: 
postamester@ifjusagert.axeler
o.net 
 
 
 
 

72/538-327 

14 fő 
4 szoba 

anya-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. Felvétel team 
döntés alapján. Alkohol és drogfogyasztás, 
pszichiátriai betegség kizáró ok. Beköltözéskor 
egy évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, egy 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: a jövedelem 25%-a. Kötelező 
előtakarékosság: a térítési díj 30 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot tudnak adni). 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: Ternyák Éva 
E-mail: 
vadviragcsao@freemail.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

72/547-287 
72/412-162 

12 fő 
5 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag Pécsről helyeznek el rászorulókat 
(várandós nőket is) várólista alapján. 
Krízishelyzetben 1 éjszakára tudnak fogadni. 
Több gyermekkel csak 6 évesnél fiatalabb 
testvérrel együtt tudnak fogadni. Jelentkezni 
telefonon, írásban vagy személyesen lehet, 
egyéni kérelem, családsegítő központ, 
gyermekjóléti szolgálat, védőnő ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető dönt. 
Alkohol és drogfogyasztás, pszichiátriai betegség 
kizáró ok. Beköltözéskor egy évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 1 
gyermek esetén a jövedelem 25%-a, 2 vagy több 
gyermek esetén a jövedelem 50%-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek szükség 
esetén teljes ellátást biztosítanak. 
Gyermekeknek teljes ellátást, napi ötszöri 
étkezést biztosítnak. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot tudnak adni). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Pelenkát, tápszert 
tudnak adni. 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. 

Integrált Szociális 
Intézmény 
7900 Szigetvár 
József Attila út 69-71. 
Vezető: 
Kovácsné Androsits 
Gabriella 
E-mail: raksanyi@szvegala.t-
online.hu 
 
 
 
 
 
 
 

73/310-311/144 

12 fő 
3 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Szigetvár és kistérségéből lakcímmel 
rendelkezőket helyeznek el várólista alapján 
(várandós nőket is). Szabad férőhely esetén, 
krízishelyzetben az ország egész területéről 
fogadnak. 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: 1 gyermek esetén a 
jövedelem 25%-a, 2 vagy több gyermek esetén a 
jövedelem 50%-a. Előtakarékosság: jövedelem-
függő. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Törölközőt, pelenkát 
adnak. 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) 266-1901 

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

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Családok Átmeneti 
Otthona 
5600 Békéscsaba 
Bartók Béla u. 24. 
Vezető: 
Dr. Csereiné Árgyelan Anna 
E-mail: csaobekescsaba@t-
online.hu 
 
 

66/638-856 

16 fő 
4 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Békéscsaba, Doboz, Telekgerendás, 
Kétsoprony, Csabaszabadi lakóhellyel 
rendelkezőket helyeznek el (várandós nőket is). 
Jelentkezni a gyermekjóléti és családsegítő 
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. Előtakarékosság: esetfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetősé 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Gyógyszert, 
tápszert tudnak adni. Mosószert, tisztítószert, 
szappant, törölközőt, 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: moszoros@t-online.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, 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 gyerekkel a jövedelem 25 
%-a, 2 vagy több gyerekkel a jövedelem 30%-a. 
Kötelező előtakarékosság: a jövedelem 10 %-a. 

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

 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Lorántffy Zsuzsanna 
Református 
Kismamaház  
3532 Miskolc 
Maros út 7. 
Vezető: Gálné Ács Mária 
www.kismamahaz.t-online.hu 
E-mail: 
postmaster@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, 
gyermekjóléti szolgálat 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 
alapján. 

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

Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 
Miskolci Családok 
Átmeneti Otthona 
3524 Miskolc 
Leszich A. u. 4. 
Vezető: Rácsok Balázs 
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, 
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: 1 gyerekkel a jövedelem 25 %-a, 
több gyerekkel a jövedelem 35 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek önellátás. 
Külön térítési díj ellenében teljes ellátást, napi 
háromszori étkezést biztosítnak. 
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 tudnak adni. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, 
pszichológus áll rendelkezésre. 07,00-19,00 
óráig szakgondozó, utána gondozó ad 
ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye folytatása 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Miskolci 
Gyermekvédelmi 
Központ Családok 
Átmeneti Otthona 
3515 Miskolc 
Egyetem út 1. 
Vezető: Kósa Árpádné 
Czirják Sándor 

 
 
 

46/563-302 
F: 46/369-442 

28 fő 
8 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag miskolci lakóhellyel rendelkezőket 
helyeznek el várólista alapján (várandós nőket 
is). Jelentkezni személyesen lehet. Gyermekjóléti 
szolgálat, gyámhivatal ajánlásával fogadnak. 
Felvételről az intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor egy 
hétnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, háziorvosi, 
ÁNTSZ, bőrgyógyászati, nőgyógyászati igazolást 
kérnek. Az étkezési térítési díj jövedelemfüggő. 
Előtakarékosság: esetfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Teljes ellátást, napi ötszöri 
étkezést biztosítnak. Mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
törölközőt, ruhát, pelenkát szükség szerint 
tudnak adni. Gyógyszert, tápszert szükség 
szerint adnak. Gyermekfelügyeletet 
biztosítanak. Jogász, pszichológus áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában gondozó, 
10,00-18,00 óráig családgondozó ad 
ügyeletet. 

Kistérségi 
Gyermekjóléti 
Intézmény Családok 
Átmeneti Otthona 
3600 Ózd 
Rombauer tér 1. 
Vezető: Kulcsár Kinga 
E-mail: csao.ozd@gmail.com 

 
 
 

48/572-689 
48/572-690 

36 fő 
12 szoba 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag ózdi lakóhellyel rendelkezőket 
helyeznek el 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 és 1 hétnél nem 
régebbi háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő, legalább 126,5 Ft/fő/nap. 
Kötelező előtakarékosság: a jövedelem 10 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Törölközőt tudnak 
adni. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
gyógyszert szükség szerint adnak. Ruhát csak 
beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, 
pszichológus áll rendelkezésre. 08,00-16,00 
óráig szakgondozó, napi 24 órában gondozó 
ad ügyeletet. 

Zemplémi 
Református 
Egyházmegye 
Vissi Átmeneti 
Anyaotthona 
3956 Viss 
Kolozsvári u. 20. 
Vezető: Elek Gabriella 
E-mail:  
refaotthon@freemail.hu 

 
 
 
 

47/344-312 

25 fő 
7 szoba 

anya-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós nőket 
is). Jelentkezni telefonon vagy írásban lehet, 
gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető dönt. 
Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor fél évnél nem régebbi tüdőszűrő 
leletet, ÁNTSZ, háziorvosi, nőgyógyászati, 
bőrgyógyászati, székletvizsgálati igazolást 
kérnek. Térítési díj: 1 gyerekkel a jövedelem 25 
%-a, több gyerekkel a jövedelem 50 %-a. 
Kötelező előtakarékosság: egyéni elbírálás 
alapján. 

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 családgondozó ad ügyeletet. 

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 
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CSONGRÁD MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Csongrádi Kistérség 
Egyesített Alapfokú 
Oktatási Intézménye 
Átmeneti- és 
Diákotthon 
6640 Csongrád 
Széchenyi u. 29. 
Vezető: Cseri Gábor 
E-mail: f_monika@freemail.hu 

 
63/483-754 

12 fő 
4 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag Csongrád és kistérsége lakcímmel 
rendelkezőket helyeznek el. Jelentkezni 
személyesen lehet, egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető dönt. 
Beköltözéskor 3 napnál nem régebbi háziorvosi 
igazolást kérnek. Térítési díj: legfeljebb a 
jövedelem 20 %-a.  

12 hónapra biztosítanak szállást 
(hosszabbítható). Felnőtteknek önellátás. 
Gyermekeknek teljes ellátást, napi ötszöri 
étkezést biztosítanak. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, szappant, 
törölközőt, ruhát, gyógyszert szükség szerint 
adnak. Gyermekfelügyeletet biztosítanak. 
Pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
07,00-16,00 óráig családgondozó, utána 
szakgondozó, gondozó ad ügyeletet. 

Kistérségi Többcélú 
Társulás Kapcsolat 
Központ 
Anya-Gyermek Szálló 
6800 Hódmezővásárhely 
Szántó Kovács J. u. 132. 
Vezető: Tóth Margit 
 
 
 
 
 
 
 
 

62/237-174 

21 fő 
5 szoba 

anya-gyerek 

Elsősorban Hódmezővásárhely és kistérsége 
lakcímmel rendelkezőket helyeznek el 
(várandós nőket is). Krízishelyzetben, szabad 
férőhely esetén az ország egész területéről is 
fogadnak, legfeljebb 1 hónapra. Jelentkezni 
telefonon vagy személyesen lehet, egyéni 
kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Beköltözéskor fél évnél 
nem régebbi tüdőszűrő leletet és 3 napnál nem 
régebbi bőrgyógyászati és háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: az első hónap ingyenes, 
majd jövedelemfüggő, felnőttnek 212-1059 
Ft/nap, gyereknek 106-530 Ft/nap. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási szerződés 
alapján. 

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

Egyesített Népjóléti 
Intézmény 
Családok Átmeneti 
Otthona 
6900 Makó 
Teleki u. 10/b. 
Vezető: Rózsa Istvánné 
E-mail: enipsz@vnet.hu 

 
 

62/213-275 
62/209-910 

14 fő 
3 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag Makóról és vonzáskörzetéből 
helyeznek el várólista alapján (várandós nőket 
is). Jelentkezni személyesen vagy telefonon 
lehet, gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető dönt. 
Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor fél évnél nem régebbi tüdőszűrő 
leletet, 3 napnál nem régebbi háziorvosi 
igazolást kérnek. Térítési díj: 1 gyerekkel a 
jövedelem 15%-a, 2 vagy több gyerekkel a 
jövedelem 30%-a. 

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

Családok Átmeneti 
Otthona 
6710 Szeged 
Szt. Mihály 
Kapisztrán u. 60. 
Vezető: Dr. Sipka Rózsa 
E-mail: 
humanszolg@invitel.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62/475-809 

25 fő 
6 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag Szeged és kistérséget lakcímmel 
rendelkezőket helyeznek el várólista alapján 
(várandós nőket is). Krízishelyzetben lévő 
várandós anyákat soron kívül fogadnak. 
Krízishelyzetben, szabad férőhely esetén a Dél-
Alföldi régió egész területéről is fogadnak. 
Jelentkezni telefonon, személyesen vagy 
írásban lehet, egyéni kérelem alapján, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával fogadnak. 
Felvételről az intézményvezető dönt. 
Jövedelemhiány, alkohol és drogfogyasztás 
kizáró ok. Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 3 napnál nem régebbi 
bőrgyógyászati és háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: 1 gyerekkel a jövedelem 25%-a, 
több gyerekkel a jövedelem 50%-a. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási szerződés 
alapján. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Teljes ellátás, gyermekeknek 
napi ötszöri, felnőtteknek napi háromszori 
étkezés biztosítanak. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot 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. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 
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Csongrád megye folytatása 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Gyermekek Átmeneti 
Otthona 
6710 Szeged 
Szt. Mihály Kapisztrán u. 60. 
Vezető: Sóki Szabolcs 
E-mail: 
humanszolg@invitel.hu 
 
 
 
 
 

62/475-809 

12 fő 
4 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag Szeged és kistérsége lakcímmel 
rendelkezőket helyeznek el várólista alapján. 
Jelentkezni személyesen vagy írásban lehet, 
egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Jövedelemhiány kizáró 
ok. Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 3 napnál nem régebbi 
bőrgyógyászati és háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: 1 gyerekkel a jövedelem 25%-a, 
több gyerekkel a jövedelem 50%-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Teljes ellátás, gyermekeknek 
napi ötszöri, felnőtteknek napi háromszori 
étkezést biztosítanak. Főzési lehetőség (nyers-
anyagot tudnak adni). Mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
törölközőt, pelenkát, gyógyszert, tápszert szük-
ség szerint adnak. Ruhát csak beérkező ado-
mány esetén adnak. gyermekfelügyeletet bizto-
sítanak. Jogász, pszichológus igény szerint 
rendelkezésre áll. Napi 24 órában szakgondozó 
ad ügyeletet. 

CSSK Gyermekek 
Átmeneti Otthona 
6600 Szentes 
Munkácsy u. 3. 
Vezető:  
Kovács Gila Erzsébet 
www.cssk-szentes.hu 
E-mail:  
gyao@cssk-szentes.hu 

63/444-500 
63/561-510 

23 fő 
6 szoba 

anya-gyermek 

Kizárólag Szentesről és vonzáskörzetéből 
helyeznek el rászorulókat várólista alapján 
(várandós nőket is). Krízishelyzetben 3 napra 
tudnak fogadni. Jelentkezni telefonon, és 
személyesen lehet, egyéni kérelem alapján 
vagy gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvétel team döntés alapján. 
Beköltözéskor fél évnél nem régebbi tüdőszűrő 
leletet, 3 napnál nem régebbi háziorvosi 
igazolást kérnek. Térítési díj: felnőtteknek 6000 
Ft/hó, gyermekeknek 3000 Ft/hó. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert tudnak 
adni. Mosószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség szerint 
adnak. Gyermekfelügyeletet biztosítanak. 
Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. 08,00-16,00 óráig szakgondozó, 
utána gondozó ad ügyletet. 

CSSK Családok 
Átmeneti Otthona 
6661 Szentes 
Koszta József u. 7/a. 
Vezető: Baráth László 
E-mail:  
csao@cssk-szentes.hu 
 
 
 
 

63/560-450 
Nyilvános: 63/444-013 

33 fő 
8 szoba 
család, 

apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Szentesről és vonzáskörzetéből 
helyeznek el rászorulókat várólista alapján. 
Szabad férőhely esetén 1 hónapra a megyéből 
is fogadnak. Jelentkezni telefonon, szemé-
lyesen, 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 iga-
zolást kérnek. Térítési díj: felnőtteknek 4200 
Ft/fő/hó, gyermekeknek 2100 Ft/fő/nap. 
Előtakarékosság: a jövedelem 10 %-a, kiköl-
tözéskor lakhatási támogatásként visszaadják.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Gyermekeknek napi ötszöri, 
felnőtteknek napi háromszori étkezést 
biztosítanak. 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. 

 
FEJÉR MEGYE 

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat Családok 
Átmeneti Otthona 
2400 Dunaújváros 
Frangepán út 54. 
Vezető: Sebestyén Blanka 
E-mail: ducsao@chello.hu 

 
 
 

25/406-012 

40 fő 
12 garzon 

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

Kizárólag Dunaújvárosból helyeznek el rászo-
rulókat várólista alapján (várandós nőket is). 
Jelentkezni személyesen vagy írásban lehet, 
egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az intézmény-
vezető dönt. Jövedelemhiány, alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 1 hétnél 
nem régebbi háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: felnőtteknek legalább 4000 Ft/hó, 
gyermekeknek legalább 2000 Ft/hó. 
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 
esetén. 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: anyaotthon@eqnet.hu 
 
 
 
 
 

22/330-607 

20 fő 
6 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag székesfehérvári rászorulókat helyez-
nek el várólista alapján. Jelentkezni szemé-
lyesen, írásban lehet, egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 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 jövedelemfüggő: 3240-12960 
Ft/család/hó. Kötelező előtakarékosság: 
jövedelemfüggő, de legalább 2000 Ft/hó. 

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 áll 
rendelkezésre. 08,00-20,00 óráig család-
gondozó, utána szakgondozó ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Szt. Cirill Method 
Alapítvány 
Gyermek és 
Családok Átmeneti 
Otthona 
9025 Győr 
Kossuth u. 75. 
Vezető: Kóbor Krisztina 
E-mail:  
csao-gyao.gyor@freemail.hu 

 
96/529-556 

F: 96/529-557 

28 fő 
10 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag Győr és vonzáskörzetéből 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, legfeljebb 1 gyerekkel 400 
Ft/nap, 2 vagy több gyerekkel 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, 

EESZI 
Hajléktalanokat 
Segítő Szolgálat  
9027 Győr 
Avar u. 3. 
Vezető: Sütő Csaba 
E-mail: 
hajlek@hssz.t-online.hu 

 
 

96/512-306 
F: 96/512-302 

47 fő 
15 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Kizárólag győri lakóhellyel rendelkezőket 
helyeznek el várólista alapján (várandós nőket 
is). Krízishelyzetben a megyéből is fogadnak. 
Jelentkezni személyesen lehet, egyéni kérelem 
alapján fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Beköltözéskor 1 hétnél 
nem régebbi háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: felnőtteknek 350 Ft/nap, 
gyerekeknek 175 Ft/nap. Előtakarékosság: 
egyéni gondozási szerződés alapján. 

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. Gyermekfelügyeletet 
biztosítanak. Pszichológus áll rendelkezésre. 
08,00-16,00 óráig családgondozó ad ügyeletet. 

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

96/204-168 

40 fő 
14 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Kizárólag Mosonmagyaróvár és 
vonzáskörzetében lakóhellyel rendelkezőket 
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 kérnek. 
Térítési díj: felnőtteknek 4400 Ft/hó, 
gyerekeknek 1600 Ft/hó. Előtakarékosság: 
legalább 10000Ft/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. 08,00-20,00 óráig 
családgondozó ad ügyeletet. 

Sopron és Környéke 
Gyermekjóléti és 
Családsegítő 
Szolgáltató Központ 
Családok Átmeneti 
Otthona 
9400 Sopron 
Vasvári Pál u. 2/a. 
Vezető: 
Kerényiné Kovács Judit 
E-mail: 
gyerko-sopron@gyerko.hu 

 
 
 
 

T/F: 99/524-361 

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. Jelentkezni 
személyesen lehet, egyéni kérelem alapján, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 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 250 Ft/nap, 
gyermeknek 200 Ft/nap. 

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

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 
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HAJDÚ-BIHAR MEGYE 

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

REFOMIX Non-profit 
Közhasznú Kft. 
„Fecske” Családok 
Átmeneti Otthona 
4031 Debrecen 
Derék u. 22. VIII. emelet 
Vezető: 
Vassné Leiter Mercédesz 
 
 
 
 

52/414-315 
T/F: 52/475-030 

40 fő 
10-10 

garzonlakás 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Kizárólag Debrecenből és vonzáskörzetéből 
helyeznek el várólista alapján (várandós nőket 
is). Krízishelyzetben, szabad férőhely esetén a 
megyéből is tudnak fogadni. 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 5400 
Ft/hó, gyermeknek 2700 Ft/hó. Kötelező 
előtakarékosság: esetfüggő. 

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. 

REFOMIX Non-profit 
Közhasznú Kft. 
„Fészek” Családok 
Átmeneti Otthona 
4031 Debrecen 
Derék u. 22. X. emelet 
Vezető: Fazekas Tímea 
 
 
 
 
 

52/414-315 
T/F: 52/475-030 

40 fő 
10-10 

garzonlakás 
család, 

anya-gyerek, 
apa gyerek 

Kizárólag Debrecenből és vonzáskörzetéből 
helyeznek el várólista alapján (várandós nőket 
is). Krízishelyzetben, szabad férőhely esetén a 
megyéből is tudnak fogadni. 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 5400 
Ft/hó, gyermeknek 2700 Ft/hó. Kötelező 
előtakarékosság: esetfüggő. 

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. 

Debrecen Megyei 
Jogú Város  
Családok Átmeneti 
Otthona 
4032 Debrecen 
Mester u. 30. 
Vezető: Pásztor Kornélia 
E-mail: 
pasztornelli@freemail.hu 
 
 
 
 

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 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi bőrgyó-
gyászati,  háziorvosi igazolás kérnek. Térítési 
díj: a gyermekek számától függően a 
jövedelem 20-40 %-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 áll rendelkezésre. 
07,00-21,00 óráig családgondozó, hétvégén és 
éjszaka szakgondozó és gondozó ad ügyeletet. 

SZETA Családok 
Átmeneti Otthona 
4024 Debrecen 
Nap u. 4. 
Vezető: Tar Jolán 
E-mail: 
postmaster@debreceniszeta.t-
online.hu 
 
 
 
 
 

 
T/F: 52/310-361 

40 fő 
11 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Elsősorban volt állami gondozott egész, vagy 
töredékcsaládokat 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 
gyerekkel a jövedelem 20%-a, 2 vagy több 
gyerekkel a jövedelem 25-30 %-a.  

2 hónap próbaidő után 10 hónapra biztosítanak 
szállást (6 hónappal hosszabbítható). 
Önellátás. Főzési lehetőség (nyersanyagot 
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.  



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 

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

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Eger és Kistérsége 
Családok Átmeneti 
Otthona 
3300 Eger 
Mocsári L. út 1. 
Vezető: Herman Csilla 
E-mail: egri.csao@gmail.com 

 
 
 
 
 

36/789-970 
30/316-8722 

38 fő 
12 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Eger és kistérsége lakcímmel 
rendelkezőket helyeznek el várólista alapján 
(várandós nőket is). Jelentkezni személyesen, 
telefonon, írásban lehet, egyéni kérelem, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával fogadnak. 
Felvételről az intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 3 
hónapnál nem régebbi tüdőszűrű leletet, 3 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást, 
jövedelemigazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő, a gyermekek számától 
függően legfeljebb a jövedelem 50 %-a. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási szerződés 
alapján. 

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. Tisztítószert, 
szappant, törölközőt, tápszert, gyógyszert 
tudnak adni. Ruhát csak beérkező adomány 
esetén tudnak adni. Gyermekfelügyeletet 
szükség esetén biztosítanak. Jogász áll 
rendelkezésre. Pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Hétköznap 07,00-19,00 óráig 
családgondozó, gondozó, éjszaka és hétvégén 
portaszolgálat ad ügyeletet. 

Kistérségi Humán 
Szolgáltató Központ 
Családok Átmeneti 
Otthona 
3200 Gyöngyös 
Menház u. 33. 
Vezető: 
Ráczné Csomós Mária 
E-mail: 
khszkcsao@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

37/303-921 

25 fő 
8 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Gyöngyösről 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: 1 gyerekkel a jövedelem 25%-a, 2 
vagy több gyermekkel a jövedelem 50%-a. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási szerződés 
alapján. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek önellátás, külön 
térítési díj ellenében napi egyszeri étkezést 
biztosítnak. Gyermekeknek teljes ellátást, napi 
ötszöri étkezést biztosítanak. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Gyógyszert tudnak 
adni. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
törölközőt szükség szerint adnak. 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. 
Vezető: 
Tóth Edit 
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: 
1 gyermekkel a jövedelem 25%-a, több 
gyermekkel a jövedelem 30%-a. 
Előtakarékosság: esetfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást, (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Törölközőt tudnak adni. 
Mosószert, tisztítószert, szappant, gyógyszert, 
tápszert szükség szerint adnak. Ruhát, 
pelenkát csak beérkező adomány esetén 
adnak. Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában gondozó, 07,00-16,30 óráig 
családgondozó ad ügyletet. 

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 

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

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Őszi Napfény 
Családok Átmeneti 
Otthona 
2870 Kisbér 
Perczel Mór u. 36. 
Vezető: 
Dr. Szécsiné Domokos 
Erzsébet 
 
 
 
 
 
 

34/552-000 

15 fő 
6 szoba 
család, 

apa-gyerek, 
anya-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Kisbérről és környékéről helyeznek 
el rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni személyesen lehet, 
egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat, családgondozó 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: 1 gyerekkel a 
jövedelem 25%-a, 2 vagy több gyerekkel a 
jövedelem 50 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek önellátás. 
Gyermekeknek teljes ellátást, napi ötszöri 
étkezést 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 szakgondozó, 
gondozó, családgondozó ad ügyeletet. 

Oroszlány Város 
Önkormányzata 
Családok Átmeneti 
Otthona 
2840 Oroszlány 
Fürst S. u. 20. 
Vezető: 
Répási Jánosné 
E-mail: oszocszolg@invitel.hu 

 
 
 

34/560-616 
F: 34/360-211 

32 fő 
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 igazolást 
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 
biztosítanak. Jogász, pszichológus áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában gondozó és 
családgondozó ad ügyeletet. 

E.Sz.I. Családok 
Átmeneti Otthona 
2800 Tatabánya 
Füzes út 40/b. 
Vezető: Szmrtyka Imréné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/F: 34/512-566 

30 fő 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Tatabányáról helyeznek el rászorulókat 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Krízishelyzetben az ország égész területéről 
fogadnak. Jelentkezni személyesen lehet, egyéni 
kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvétel team döntés 
alapján. Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor egy hétnél nem régebbi tüdőszűrő 
leletet, bőrgyógyászati, háziorvosi igazolást, 3 
hónapnál nem régebbi ÁNTSZ igazolást kérnek. 
Térítési díj: felnőtteknek 506 Ft/nap, gyermekeknek 
90 Ft/nap. Előtakarékosság: esetfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek önellátás. 
Gyermekeknek teljes ellátást, napi ötszöri étkezés 
biztosítanak. 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 ad 
ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 

 
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@xmail.profinter.hu 

 
 
 

 
35/300-844 

F: 35/300-004 

10 fő 
5 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag Nógrád megyéből helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Gyermeket 0-6 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 20 %-a, 2 vagy több 
gyermekkel a jövedelem 25 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek teljes ellátás, 
napi háromszori étkezést biztosítanak. 
Gyermekeknek teljes ellátást, napi ötszöri 
étkezést biztosítanak. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot tudnak adni). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
gyógyszert, tápszert, pelenkát tudnak adni. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. 08,00-14,00 
óráig szakgondozó ad ügyeletet.  

Menedék Családok 
Átmeneti Otthona 
3102 Salgótarján 
Bóna Kovács Károly u. 4/b. 
Vezető: Rácz Ákosné 
E-mail: menedek@vivamail.hu 
 
 
 
 
 
 
 

 
32/422-785 

40 fő 
11 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: 
jövedelemfüggő, legfeljebb 1 gyermekkel a 
jövedelem 25 %-a, több gyermekkel a 
jövedelem 50 %-a. Kötelező 
előtakarékosság: a jövedelem 10 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek önellátás, 
szükség esetén teljes ellátást biztosítanak. 
Gyermekeknek teljes ellátást, napi négyszeri 
étkezést biztosítanak. 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 

Érdi Szociális Gondozó 
Központ Anyaotthon 
2030 Érd 
Nyírfa u. 11 
(a cím ügyfélnek nem adható ki) 
Vezető: Bencsik Zsolt 
E-mail: erd.szoc.gond@axelero.hu 
 
 
 
 
 

23/373-890 

17 fő 
4 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag Érdről 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. Jövedelemhiány, alkohol 
és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor háziorvosi igazolást és fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés alapján. 

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, gyermekpszichológus áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában szociális 
munkás ad ügyeletet. 

Érdi Szociális Gondozó 
Központ Családok 
Átmeneti Otthona 
2030 Érd 
Nyírfa u. 11. 
(a cím ügyfélnek nem adható ki) 
Vezető: Bencsik Zsolt 
E-mail: erd.szoc.gond@axelero.hu 
 
 
 
 
 

23/373-890 

8 fő 
2 szoba 
család 

Kizárólag Érdről 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. Jövedelemhiány, alkohol 
és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor háziorvosi igazolást és fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő, a 
jövedelem 20%-a. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés alapján. 

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, gyermekpszichológus áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában szociális 
munkás ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 

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

www.diszpecserportal.hu 

15

Pest megye folytatása 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Lea Anyaotthon 
(a cím nem nyilvános) 
Vezető: Varga-Hegyi Eszter 
E-mail: leanyanya@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/929-7809 

40 fő 
12 szoba 

anya-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni telefonon, vagy e-
mailben lehet, egyéni kérelem alapján 
fogadnak. 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. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés alapján. 

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 adnak. Tápszert csak 
beérkező adomány esetén tudnak adni. Jogász 
igény szerint áll rendelkezésre. Pszichológus áll 
rendelkezésre. Önismereti csoportok. 
Gyermekfelügyelet heti 4 alkalommal. 07,30-
17,00 óráig családgondozó, utána 
szakgondozó, gondozó ad ügyeletet. 

Szociális és 
Rehabilitációs Alapítvány 
2141 Csömör 
Nagy Sándor u. 1. 
Vezető: Szép Imre 
E-mail: szocrehab@vipmail.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/446-072 

40 fő 
12 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban a XIV. kerületből helyeznek el 
rászorulókat. (5 fős családnál nagyobbat 
nem tudnak elhelyezni). Jelentkezni 
személyesen lehet a XV. ker. Aporháza u. 
61. (Sz, P: 16,00-18,00). Felvétel team 
döntés alapján. Alkohol és drogfogyasztás 
kizáró ok. Beköltözéskor fél évnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet, 10000 Ft kauciót 
kérnek. Az intézmény adottságai miatt 
súlyosan mozgáskorlátozott embert nem 
tudnak fogadni. Térítési díj: az első hónap 
ingyenes, utána 30000Ft/hó. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot tudnak adni), havi 10000 Ft 
étkezési támogatás. Mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Tisztítószert, szappant, törölközőt, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert tudnak adni. 
Orvos, jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában családgondozó 
ad ügyeletet. 

Sorsunk és Jövőnk 
Alapítvány 
Bona Dea Családok 
Átmeneti Otthona 
(a cím nem nyilvános) 
Postacím: 
2045 Törökbálint Pf: 121 
Vezető: Urbán Erika 
E-mail: sorsfordulok@freemail.hu 

 
 
 

T/F: 23/545-668 

35 fő 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban Pest megyéből helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni telefonon lehet, 
gyermekjóléti szolgálat javaslata 
szükséges. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Jövedelemhiány kizáró ok. 
Beköltözéskor egy hétnél nem régebbi 
ÁNTSZ igazolást és 1 hónapnál nem 
régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési 
díj: felnőtteknek 5000 Ft/hó, gyerekeknek 
2000 Ft/hó. Kötelező előtakarékosság: 
egyéni gondozási szerződés alapján. 

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. Naponta 08,00-20,00 
óráig szociális munkás, utána szociális gondozó 
ad ügyeletet. 

Support Alapítvány 
Családok Átmeneti 
Otthona 
2113 Erdőkertes 
Tégla u. 22. 
Postacím: Pf. 14 
Vezető: Horváth Vera 
E-mail: horvat.vera@freemail.hu 

 

 
 
 
 
 

28/479-983 

40 fő 
10 szoba 

család 

Elsősorban Aszód, Budaörs, Csömör, 
Dabas, Dunakeszi, Kerepes, Mogyoród, 
Veresegyház, valamint Budapest II, 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 alapján. 

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. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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Pest megye folytatása 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

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

23/376-608 

38 fő 
10 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni telefonon lehet, 
egyéni kérelem alapján, családsegítő 
javaslatával fogadnak. Felvétel team 
döntés alapján. Alkohol és drogfogyasztás 
kizáró ok. Beköltözéskor egy évnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési 
díj: legfeljebb a jövedelem 25%-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Ruhát, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Hétköznap 10,00-19,00 óráig 
szociális munkás, éjszaka szociális gondozó ad 
ügyeletet. 

Lámpás ’92 Alapítvány 
Családok Átmeneti 
Otthona 
E-mail: 
lampas92csao@freemail.hu 

 
 
 
 

23/376-608 

6 fő 
2 szoba 
család 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni telefonon lehet, 
egyéni kérelem alapján, családsegítő 
javaslatával fogadnak. Felvétel team 
döntés alapján. Alkohol és drogfogyasztás 
kizáró ok. Beköltözéskor egy évnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési 
díj: legfeljebb a jövedelem 25%-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Ruhát, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Hétköznap 10,00-19,00 óráig 
szociális munkás, éjszaka szociális gondozó ad 
ügyeletet. 

Lámpás ’92 Alapítvány 
Családok Átmeneti 
Otthona 
E-mail: 
lampas92csao@freemail.hu 

 
 
 
 

23/376-608 

12 fő 
3 szoba 
család 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni telefonon lehet, 
egyéni kérelem alapján, családsegítő 
javaslatával fogadnak. Felvétel team 
döntés alapján. Alkohol és drogfogyasztás 
kizáró ok. Beköltözéskor egy évnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési 
díj: legfeljebb a jövedelem 25%-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Ruhát, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Hétköznap 10,00-19,00 óráig 
szociális munkás, éjszaka szociális gondozó ad 
ügyeletet. 

Tessedik Sámuel- 
Margaréta Ház 
2100 Gödöllő 
Berente István út 11. 
Vezető: 
Roszík Ágnes 
E-mail: anyaotthon@vnet.hu 

 
 
 

20/824-7618 

40 fő 
6 lakás 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat (várandós nőket is). 
Jelentkezni telefonon lehet. Jövedelem-
hiány, alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor háziorvosi igazolást, fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 1 
hétnél nem régebbi ÁNTSZ igazolást 
kérnek. Térítési díj: 20000 Ft/hó/család. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés alapján.  

12 hónap biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Tisztálkodási, 
mosási lehetőség Jogász, pszichológus igény 
szerint rendelkezésre áll. 08,00-15,00 óráig 
családgondozó, utána gondozó ad ügyeletet. 

Support Alapítvány 
Családok Átmeneti 
Otthona 
2144 Kerepes 
Szabadság út 84. 
Vezető: Horváth Vera 
E-mail: palfaizs@yahoo.com,  
pzsofi@freemail.hu 
 
 
 
 

28/479-983 

12 fő 
3 szoba 
család 

Elsősorban Aszód, Budaörs, Csömör, 
Dabas, Dunakeszi, Kerepes, Mogyoród, 
Veresegyház, valamint Budapest II, 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 alapján. 

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. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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Pest megye folytatása 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezete 
Családok Átmeneti 
Otthona 
2440 Százhalombatta 
Csenterics S. u. 5. 
Vezető: Gáspárné Boatz Margit 
E-mail: szhbatta-
csaladok@voroskereszt.hu 

 
 
 

23/550-136 
F: 23/550-137 

40 fő 
10 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Kizárólag Százhalombattáról 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: az 
első hónap ingyenes, majd 6000-8000 
Ft/család/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, 
gyógyszert, tápszert, pelenkát szükség szerint 
adnak. Jogász igény szerint áll rendelkezésre. 
Pszichológus áll rendelkezésre. Orvosi 
rendelés heti 1 alkalommal. Napi 24 órában, 
szakgondozó, családgondozó, gondozó ad 
ügyeletet. 

Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezete 
Családok Átmeneti 
Otthona 
2440 Százhalombatta 
Csenterics S. u. 5. 
Vezető: Kerekiné Zertai Kinga 
E-mail: szhbatta-
csaladok@voroskereszt.hu 

 
 
 

23/550-136 
F: 23/550-137 

25 fő 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Kizárólag Százhalombattáról 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: az 
első hónap ingyenes, majd 6000-8000 
Ft/család/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, 
gyógyszert, tápszert, pelenkát szükség szerint 
adnak. Jogász igény szerint áll rendelkezésre. 
Pszichológus áll rendelkezésre. Orvosi 
rendelés heti 1 alkalommal. Napi 24 órában, 
szakgondozó, családgondozó, gondozó ad 
ügyeletet. 

Sorsunk és jövőnk 
Alapítvány Don Bosco 
Családok Átmeneti 
Otthona 
(a cím nem nyilvános) 
Vezető: Urbán Erika 
E-mail: sorsfordulok@freemail.hu 

 
 
 
 
 

23/510-701 

40 fő 
9 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban Pest megyéből helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni telefonon lehet, 
gyermekjóléti szolgálat javaslata 
szükséges. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Jövedelemhiány kizáró ok. 
Beköltözéskor egy hétnél nem régebbi 
ÁNTSZ igazolást és 1 hónapnál nem 
régebbi tüdőszűrő leletet, 10000 Ft kauciót 
kérnek. Térítési díj: felnőtteknek 5000 Ft/ 
hó, gyerekeknek 2000 Ft/hó. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés alapján. 

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. Naponta 08,00-20,00 
óráig szociális munkás, utána szociális 
gondozó ad ügyeletet. 

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 

 
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: Mózes Ernőné 
E-mail: anyaotthon@freemail.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82/510-479 
T/F: 82/410-035 

34 fő 
11 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
várólista alapján rászorulókat (várandós 
nőket is). Jelentkezni írásban, telefonon 
vagy személyesen lehet, egyéni kérelem 
alapján, vagy családsegítő szolgálat, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Alkohol és drogfogyasztás, 
pszichiátriai betegség kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 1 
gyerekkel a jövedelem 25 %-a, 2 vagy több 
gyerekkel a jövedelem 50 %-a. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek önellátás. 
Gyermekeknek napi ötszöri étkezést 
biztosítanak. Főzési lehetőség (nyersanyagot 
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 u. 27. 
Vezető: Nagy Csabáné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/F: 84/372-605 
Nyilvános: 84/572-010 

35 fő 
11 szoba 

anya-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat (várandós nőket is) várólista 
alapján. Jelentkezni személyesen, írásban, 
telefonon lehet, egyéni kérelem alapján, 
vagy gyermekjóléti, családsegítő szolgálat, 
védőnő ajánlásával fogadnak. Felvételről 
team dönt. Alkohol és drogfogyasztás, 
pszichiátriai betegség kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi  
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
200 Ft/fő/nap. Kötelező előtakarékosság 
2000 Ft/hó. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Teljes ellátást, gyermekeknek 
napi ötszöri, felnőtteknek napi háromszori 
étkezést biztosítanak. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot tudnak adni). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. 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. 

Magyar Vöröskereszt  
Családok Átmeneti 
Otthona 
7500 Nagyatád 
József Attila u. 1 
Vezető: Vass Lajosné 
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. Iskolai 
tanulmányok befejezéséig nagykorú 
gyermekkel is fogadnak. Jelentkezni 
telefonon, személyesen és írásban lehet, 
egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvételről 
az intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás, pszichiátriai betegség 
kizáró ok. Beköltözéskor 1 évnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem 
régebbi háziorvosi, és bőrgyógyászati 
igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő, 1 gyerekkel a jövedelem 
25 %-a, 2 vagy több gyerekkel a jövedelem 
50%-a Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés alapján. 

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. 07,00-
20,00 óráig családgondozó, napi 24 órában 
gondozó ad ügyeletet. 
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Szt. Miklós 
Szeretetotthon és 
Menedékház 
4233 Balkány 
Ságvári út 33. 
Vezető: Jaczkó Sándor 
Email: 
csaobalkany@freemail.hu 
 
 
 
 
 

42/361-330 

40 fő 
9 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni telefonon, 
személyesen, írásban lehet, egyéni kérelem 
alapján, gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Pszichiátriai betegség, alkohol- és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 6 hét 
nem régebbi háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: 1 gyerekkel a jövedelem 25 %-a, 
2 vagy több gyerekkel a jövedelem 50 %-a. 
Kötelező előtakarékosság: esetfüggő. 

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. 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. 

Szent Illés 
Szeretetotthon és 
Menedékház Családok 
Átmeneti Otthona 
4334 Hodász 
Liszt Ferenc u. 6.  
Vezető: Gelsei Gábor 
Email: 
postmaster@romatemplom.t-
online.hu 

 
44/351-127 

F: 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 
gyerekkel a jövedelem 25 %-a, 2 vagy több 
gyerekkel a jövedelem 50 %-a. 
Előtakarékosság: a jövedelem 20 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek teljes ellátást, 
napi háromszori étkezést biztosítanak. 
Gyermekeknek teljes ellátást, napi ötszöri 
étkezést biztosítanak. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert, 
szappant, törölközőt tudnak adni. Mosószert, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség szerint 
adnak. Ruhát csak beérkező adomány esetén 
adnak. Gyermekfelügyeletet biztosítanak. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. Napi 
24 órában gondozó, 07,30-16,00 óráig 
családgondozó ad ügyeletet. 

Dél-nyírségi Szociális és 
Gyermekjóléti Központ 
Nagykálói 
Intézményegység CSAO  
4320 Nagykálló 
Széchenyi út 62.. 
Vezető: Krausz Gabriella 
E-mail: iszi@halonet.hu 
 
 
 

 
 

42/262-261, 42/263-989 

24 fő 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Nagykállóból és a hozzá tartozó 
településekről (Bököny, Érpatak, Geszteréd, 
Kálósemjén, Újfehértó) helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. 
Krízishelyzetben, szabad férőhely esetén a 
megyéből is fogadnak. Jelentkezni 
telefonon, személyesen vagy írásban lehet, 
egyéni kérelem alapján fogadnak. Felvételről 
az intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 
jövedelemigazolást, 3 napnál nem régebbi 
háziorvosi igazolást, 2 hétnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési díj: 
felnőtteknek 6000 Ft/hó, gyermekeknek 
3000 Ft/hó. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, tisztítószert, 
szappant, törölközőt, ruhát 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: Takácsné Molnár Erika 
E-mail: 
oltalom.szeretetszolgalat@upcmail.
hu 
 
 
 
 
 
 
 

T/F: 42/461-160 

36 fő 
7 szoba 

anya-gyerek 

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

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek önellátás. 
Gyermekeknek teljes ellátást 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. Jogász, pszichológus 
áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
szakgondozó, gondozó, családgondozó ad 
ügyeletet. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye folytatása 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Nyíregyháza és 
Nyírpazony 
Intézményfenntartó 
Társulás Családok 
Átmeneti Otthona 
4400 Nyíregyháza 
Tokaji u. 3. 
Vezető: 
Glückmanné Pintér Judit 
E-mail: csaogyjk@unikommail.hu 

 
 

42/596-467 

40 fő 
18 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Kizárólag Nyíregyházáról helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. Krízishelyzetben 
1 éjszakára a megyéből is tudnak fogadni. 
Jelentkezni személyesen, írásban lehet, egyéni 
kérelem alapján, 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 20 %-a, 2 gyerekkel a jövedelem 25 
%-a, 3 gyerekkel a jövedelem 33 %-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. 08,00-20,00 
óráig családgondozó, utána szakgondozó, 
gondozó ad ügyeletet. 

Magyar Vöröskereszt 
Anya-gyermek 
Segítőotthona 
4481 Nyíregyháza 
Aranykalász sor 54. 
Vezető: 
Konyáriné Ménesi Tünde 
E-mail: 
anyaotth@mvkszabolcs.hu 

 
 
 

42/596-911 
T/F: 42/476-073 

30 + 4 fő 
6 + 1 szoba 

anya-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el, 
elsősorban családon belüli erőszak áldozatait 
fogadják várólista alapján (várandós nőket is). 
Jelentkezni telefonon lehet, egyéni kérelem 
alapján fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 3 
hónapnál nem régebbi tüdőszűrő leletet, 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: az első hónap ingyenes, majd 1 
gyerekkel legfeljebb a jövedelem 25 %-a, 2 
vagy több gyerekkel legfeljebb a jövedelem 50 
%-a. Előtakarékosság: esetfüggő. 

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. Tisztítószert, 
szappant, törölközőt, ruhát, pelenkát, 
gyógyszert tudnak adni. Mosószert, tápszert 
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: drovince@freemail.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/F: 42/278-953 

22 fő 
6 apartman 

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

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. Jelentkezni 
telefonon és személyesen lehet, egyéni kérelem 
alapján, gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető dönt. 
Alkohol és drogfogyasztás, jövedelemhiány, 
pszichiátriai betegség kizáró ok. Beköltözéskor 
1 hétnél nem régebbi tüdőszűrő leletet és 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 100 
Ft/fő/nap. Előtakarékosság: esetfüggő. 

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: drovince@freemail.hu 
 
 
 
 
 

42/278-907 
F: 42/278-953 

25 fő 
6 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. Jelentkezni 
telefonon és személyesen lehet, egyéni kérelem 
alapján, gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető dönt. 
Alkohol és drogfogyasztás, jövedelemhiány, 
pszichiátriai betegség kizáró ok. Beköltözéskor 
1 hétnél nem régebbi tüdőszűrő leletet és 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 100 
Ft/fő/nap. Előtakarékosság: esetfüggő. 

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. 

Szociális és 
Egészségügyi 
Szolgáltató Központ 
Családok Átmeneti 
Otthona 
4440 Tiszavasvári 
Kabai János u. 23. 
Vezető: Markóczi Mária 
 
 
 
 
 

42/520-179 
42/520-079 

16 fő 
4 szoba anya-

gyerek 

Elsősorban Tiszavasvári és Tiszalök területéről 
és kistérségéből helyeznek el rászorulókat 
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 drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 1 hétnél 
nem régebbi háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: 1 gyerekkel a jövedelem 20 %-a, 2 
gyerekkel a jövedelem 25 %-a, 3 vagy több 
gyerekkel a jövedelem 33 %-a. Kötelező 
előtakarékosság: esetfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség szerint 
adnak. Gyermekfelügyeletet biztosítanak. 
Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában szakgondozó, 
gondozó, családgondozó ad ügyeletet. 
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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: Kovács Gabriella 
E-mail: 
csao_dombovar@citromail.hu 

 
 

74/565-021, 74/565-022, 
T/F: 74/565-118 

21 fő 
6 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Elsősorban Dombóvárról és környékéről 
helyeznek el rászorulókat várólista alapján 
(várandós nőket is). 18 év felett csak kisebb 
testvérrel együtt fogadnak. Krízishelyzetben 1-2 
éjszakára tudnak fogadni. Szabad férőhely 
esetén az ország egész területéről fogadnak. 
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 és bőrgyógyászati igazolást, kauciót 
kérnek. Térítési díj: az első hónap ingyenes, 
majd 100 Ft/fő/nap. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert, szappant, 
törölközőt, ruhát, gyógyszert szükség esetén 
tudnak adni. Mosószert, pelenkát, tápszert csak 
beérkező adomány esetén adnak. 
Pszichológus áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
szakgondozó és családgondozó ad ügyeletet. 

Bölcső Alapítvány és 
Egyesület 
7100 Szekszárd 
Tinódi u. 9. 
Vezető: Budavári Zita 
www.bolcso.hu 
E-mail: zita@bolcso.hu 

 
74/312-759 

Várandós nőknek: 
20/944-3566 

7 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. 

CSSK Családok 
Átmeneti Otthona 
7100 Szekszárd 
Csatári út 70/b. 
Vezető: 
Forayné Bandzi Hajnalka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74/414-334 

20 fő 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Elsősorban Szekszárdról és társult 
településeiről helyeznek el rászorulókat 
várólista alapján (várandós nőket is). 18 év 
felett csak kisebb testvérrel együtt fogadnak. 
Szabad férőhely esetén, krízishelyzetben az 
ország egész területéről is fogadnak. Jelent-
kezni 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 
igazolást, fél évnél nem régebbi bőrgyógyászati 
igazolást kérnek. Térítési díj: a jövedelem 30%-
a. Előtakarékosság: jövedelemfüggő, 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, 
gyógyszert 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. 
Vezető: Lantosné Dimén Anita 
E-mail: acsao@freemail.hu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

74/404-770 

12 fő 
4 szoba 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban Bonyhád és kistérsége lakcímmel 
rendelkezőket helyeznek el várólista alapján 
(várandós nőket is). Szabad férőhely esetén az 
ország egész területéről is fogadnak. 
Jelentkezni telefonon, írásban és személyesen 
lehet, gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Alkohol és drogfogyasztás, 
pszichiátriai betegség kizáró ok. Beköltözéskor 
1 évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet és 3 
napnál nem régebbi háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: a jövedelem 30 %-a. 
Előtakarékosság: jövedelemfüggő. 

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) 266-1901 

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

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Pálos Károly Család-
segítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Családok 
Átmeneti Otthona I. 
9700 Szombathely 
Paragvári u. 86. 
Postacím: 9700 Szombathely 
Domonkos u. 5. 
Vezető:  
Némethné Bogáth Andrea 
E-mail: 
palos.csaladsegito@int.szombathely
.hu 

 
 

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

40 fő 
8 garzon 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Szombathelyről és 
vonzáskörzetéből 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: a 
jövedelem 25-50 %-a.  

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 

Pálos Károly Család-
segítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Családok 
Átmeneti Otthona II. 
9700 Szombathely 
Paragvári u. 86. 
Postacím: 9700 Szombathely 
Domonkos u. 5. 
Vezető: 
Némethné Bogáth Andrea 
Email: 
palos.csaladsegito@int.szombathely
.hu 

 
 

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

40 fő 
8 garzon 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Szombathelyről és 
vonzáskörzetéből 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: a 
jövedelem 25-50 %-a.  

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. 

Vasvár Hegyháti Jóléti 
Szolgálat Közalapítvány 
Családok Átmeneti 
Otthona 
9800 Vasvár 
Papmalmi út 1.  
Vezető: Volf Mária Magdolna 
 
 
 
 
 
 
 

94/370-160 
F: 94/573-045 

24 fő 
3 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Elsősorban Vas megyéből helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Krízishelyzetben, szabad férőhely 
esetén az ország egész területéről is 
fogadnak. Jelentkezni telefonon, 
személyesen, és írásban lehet, egyéni 
kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Beköltözéskor 1 
hétnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
felnőtteknek 5000 Ft/hó, gyermekeknek 3 
éves kor felett 2500 Ft/hó. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek önellátás. 
Gyermekeknek teljes ellátást, napi ötszöri 
étkezést biztosítnak. Főzési lehetőség 
(nyersanyagokat tudnak adni). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, tisztítószert, 
szappant, törölközőt, pelenkát, gyógyszert, 
tápszert szükség szerint adnak. Ruhát csak 
beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet biztosítnak. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
07,00-18,00 óráig családgondozó, hétköznap  
19,00-07,00 óráig, hétvégén napi 24 órában 
szakgondozó ad ügyeletet. 

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 

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

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Egyesített Szociális 
Intézmények 
Családok Átmeneti 
Otthona 
8500 Pápa 
Kisfaludy út 16. 
Vezető: Sokorayné Tell Ágnes 
 
 
 
 
 
 

T/F: 89/313- 675 

12 fő 
4 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Kizárólag Pápa és környékéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni személyesen lehet, 
egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvételről 
az intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor  1 
hétnél nem régebbi tüdőszűrő leletet,  
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő, 660 Ft/gyermek/hó; 
Kötelező előtakarékosság: esetfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást, (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás, napi egyszeri 
étkezést biztosítanak. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant adnak. Törölközőt, 
pelenkát, gyógyszert szükség esetén tudnak 
adni. Ruhát csak beérkező adomány esetén 
adnak. Gyermekfelügyeletet biztosítanak. 
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: 
Szabóné Bölcsföldi Szilvia 
E-mail: csaladseg@freemail.hu 
 
 
 
 
 
 

87/437-045 
F: 87/410-031 

24 fő 
6 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Elsősorban Tapolca és Sümeg térségéből 
helyeznek el rászorulókat várólista alapján 
(várandós nőket is). Krízishelyzetben, 
szabad férőhely esetén az ország egész 
területéről is fogadnak. Jelentkezni telefonon 
vagy írásban lehet, egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor tüdőszűrő leletet és háziorvosi 
igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő, legfeljebb 250 
Ft/felnőtt/nap, 150 Ft/gyerek/nap. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

9 + 3 hónapra biztosítanak szállást (hosszab-
bítható). Felnőtteknek önellátás, gyermekeknek 
teljes ellátást, napi ötszöri étkezés biztosítanak. 
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. 

V.M.J.V. Szociális 
Gondozási Központ 
Családok Átmeneti 
Otthona 
8200 Veszprém 
Pápai út 37. 
Vezető: Szanyi Zsuzsanna 
E-mail: 
szanyizsuzsanna@citromail.hu,  
családokatmenetiotthona@vipmail.hu 
 
 
 
 
 
 
 

88/561-115 

40 fő 
9 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Veszprémből helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Krízishelyzetben az ország egész 
területéről is fogadnak. Jelentkezni 
személyesen, telefonon lehet, egyéni 
kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
hétnél nem régebbi ÁNTSZ, háziorvosi 
igazolást, tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési 
díj: 3210-16500 Ft/fő/hó. Kötelező 
előtakarékosság: esetfüggő. 

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. 

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 

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

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Magyar Vöröskereszt 
Családok Átmeneti 
Otthona 
8800 Nagykanizsa 
Teleki u. 29. 
Vezető: Körmendi Viktória 
Email: csaoo@freemail.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/F: 93/313-220 

40 fő 
12 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban Nagykanizsáról és 
vonzáskörzetéből helyeznek el várólista 
alapján (várandós nőket is). 
Krízishelyzetben, szabad férőhely esetén 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: 1 gyerekkel 
legfeljebb a jövedelem 25 %-a, 2 vagy több 
gyerekkel legfeljebb a jövedelem 50 %-a. 
Előtakarékosság: jövedelemfüggő. 

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, 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. 

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

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

40 fő 
13 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban Zalaegerszegről és 
vonzáskörzetéből helyeznek el várólista 
alapján (várandós nőket is). 
Krízishelyzetben, szabad férőhely esetén az 
ország egész területéről is fogadnak. 
Jelentkezni telefonon, személyesen és 
írásban lehet, egyéni kérelem alapján, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Beköltözéskor egy évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet és 24 óránál nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelem és gyermekek számától függően 
legfeljebb a jövedelem 50%-a. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés alapján. 

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

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Jópásztor Nővérek 
Anyaoltalmazó Ház 
1032 
Budapest 
Zápor u. 50.  
Vezető: Popper Andrea 
E-mail: 
anyaotthon@jopasztor.axelero.net 
 
 
 
 
 

250-3945, F: 250-3946 

40 fő 
14 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni telefonon lehet. 
Felvételről az intézményvezető dönt. 
Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: 100-140 Ft/fő/nap. 
Kötelező előtakarékosság: 10000 Ft/hó. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Ruhát szükség 
szerint adnak. Orvos, jogász, pszichológus igény 
szerint áll rendelkezésre. 06,00-22,00 óráig 
családgondozó, éjszaka gondozó ad ügyeletet. 

Jópásztor Háza 
Anyaotthon 
1034 
Budapest 
Bécsi út 163. 
Szakmai vezető:  
Sopronyi Andrea 
 
 

439-1798, 439-1799 

40 fő 
10 apartman 
anya-gyerek 

4 szoba 
várandós nők 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni telefonon lehet. 
Térítési díj: az első hónap ingyenes, utána 
100 Ft/fő/nap. Előtakarékosság: 
jövedelemfüggő, de legalább 10000 Ft/hó. 

Legfeljebb 18 hónapra biztosítanak szállást.  
Önellátás. Főzési lehetőség (nyersanyagot 
tudnak adni). Mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Orvos, jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában családgondozó és 
gyermekfelügyelő ad ügyeletet. 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Családok Átmeneti 
Otthona 
Anyaotthon 
1142 
Budapest 
Szatmár u. 26. 
Vezető: Bús Terézia 
E-mail: szatmarcsao@mmszbp.hu 

 
 
 

363-1157 
T/F: 252-3135 

16 fő 
4 szoba 

anya-gyerek 

Elsősorban a III. ker. Kelta utcai szállóból, és 
a XIV. kerületből helyeznek el rászorulókat 
várólista alapján (várandós nőket is). Szabad 
férőhely esetén az ország egész területéről 
is fogadnak. Beköltözéskor 3 napnál nem 
régebbi ÁNTSZ igazolást és fél évnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési díj: 
80-200 Ft/fő/nap. Kötelező lakáscélú 
megtakarítás. 

6 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Szükség esetén 
teljes ellátást biztosítanak az első hónapban. 
Főzési, mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Kríziscsomagot tudnak adni. Mosószert, 
tisztítószert, törölközőt, szappant, pelenkát 
szükség esetén adnak. Szabadidős és 
gyermekprogramokat szerveznek. Jogász, 
pszichológus áll rendelkezésre. 
Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak. Napi 24 órában családgondozó és 
gondozó ad ügyeletet.  

Szociális és 
Rehabilitációs 
Alapítvány 
Egyedülálló Szülők 
Otthona 
1152 
Budapest 
Aporháza u. 61. 
Vezető: Kelemen Gábor 
E-mail: szocrehab@vipmail.hu 

 
 
 

 
308-1301 

30 fő 
10 szoba 

anya-gyerek 
apa-gyerek 

Elsősorban a XV. kerületből helyeznek el 
rászorulókat. Szabad férőhely esetén az 
ország egész területéről is fogadnak. 
Gyermeküket egyedül nevelő szülők részére 
(legfeljebb 3 gyerekkel) biztosítanak várólista 
alapján szállást. Jelentkezni személyesen 
lehet a XV. ker. Aporháza u. 61. ben (Sz, P 
16,00-18,00). Felvétel team döntés alapján. 
Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 10000 Ft kauciót kérnek. 
Térítési díj: az első hónap ingyenes, utána 
23000 Ft/hó. Kötelező előtakarékosság: 
egyéni gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot tudnak adni). Mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
törölközőt, ruhát, pelenkát, gyógyszert adnak. 
Orvos áll rendelkezésre. Jogász, pszichológus 
igény szerint áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó ad ügyeletet. 
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Budapesti anyaotthonok folytatása 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Oltalom Karitatív 
Egyesület 
Családok Átmeneti 
Otthona 
1171 
Budapest 
Szabadság sugárút 104. 
Vezető: 
Ducsainé Süth Brigitta 
 
 

258-2993 

28 fő 
6 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni telefonon lehet. 
Felvétel team döntés alapján. Beköltözéskor 
fél évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet 
kérnek. Térítési díj: felnőtteknek 233 Ft/nap. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást. 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. 

Anyaoltalmazó 
Alapítvány 
Anyaoltalmazó Otthon 
1201 
Budapest 
Török Flóris u. 228. 
Vezető: Ádám Ágnes 

T/F: 289-0719 
Nyilvános: 285-5513 

1201 
Budapest 
Török Flóris u. 257. 
E-mail: 
anyaolt2@anyaolt.axelero.net 

283-0194 
Nyilvános: 285-1739 

79 fő 
23 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat. Fiúgyermeket 16 éves korig 
tudnak elhelyezni. Jelentkezni telefonon 
lehet. Felvételi beszélgetés K, Cs: 10,00-
13,00. Egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat javaslatával fogadnak. Felvételről 
az intézményvezető dönt. Beköltözéskor 24 
óránál nem régebbi ÁNTSZ igazolást és fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. 
Munkavállalás kötelező. Térítési díj: 30-285 
Ft/fő/nap. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Az intézmény a Török F. utca 
két oldalán, két épületben működik. 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. Jogász, pedagógus, 
pszichológus áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó ad ügyeletet. 

Magyar Vöröskereszt 
Anyaotthon 
1214 
Budapest 
Erdősor u. 53-55. 
Vezető: Moszt Éva 
E-mail: mvkcsao@chello.hu 
 
 
 
 

T/F: 425-4732 

36 fő 
9 szoba 

anya-gyerek, 
gyám-gyerek 

12 fő  
3 szoba 

várandós nők 

Elsősorban a VII, XXI. kerületből helyeznek 
el rászorulókat. Szabad férőhely esetén az 
ország egész területéről is fogadnak. 
Jelentkezni telefonon lehet, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvétel 
team döntés után. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet és 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
6000-10000 Ft/hó. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Gyermekeknek 
bölcsődei, óvodai, iskolai étkezési térítési díj 
befizetés. Várandós nőknek teljes ellátást, napi 
háromszori étkezést biztosítanak. Főzési, 
mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, tápszert szükség szerint adnak. 
Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. 08,00-20,00 óráig 
családgondozó, éjszaka gondozó ad ügyeletet. 

Menedék Alapítvány 
Anyaotthon 
1221 
Budapest 
Szent Gellért u. 9. 
Vezető: Huszár Géza 
E-mail: 
iroda@menedekealapitvany.hu 
 
 
 
 
 

226-2756 

30 fő 
11 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el- 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Fiúgyermeket 14 éves korig tudnak fogadni. 
Jelentkezni telefonon lehet, egyéni kérelem 
alapján fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
GYES-en lévőknek 120 Ft/fő/nap, 
dolgozóknak 150 Ft/fő/nap. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Élelmiszert 
szükség szerint biztosítanak. Mosószert, 
szappant, ruhát, pelenkát szükség szerint 
adnak. Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 
07,00-20,30 óráig családgondozó, éjszaka 
gondozó ad ügyeletet. 

Üdvhadsereg 
Fény Háza 
(a cím nem nyilvános) 
Vezető: Bán Katalin 
E-mail: 
fenyhaza@swi.salvationarmy.org 
 
 

 
257-9461 

20 fő 
4 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
bántalmazott anyákat. Felvételről az 
intézményvezető vagy a helyettese dönt. 
Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet és háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: legfeljebb 6800 Ft/hó. 
Kötelező előtakarékosság. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert tudnak 
adni. Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában családgondozó ad ügyeletet. 
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BUDAPESTI CSALÁDOS SZÁLLÓK 

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Békásmegyeri 
Csoport 
1039 
Budapest 
Kelta u. 5. 
Vezető: Arday Katalin 
E-mail: kelta@mmszbp.hu 

 
T/F: 243-1298 

38 fő 
9 szoba 
család 

Az ország egész területéről helyeznek el teljes 
családokat. Jelentkezni személyesen, telefonon 
vagy levélben lehet, egyéni kérelem vagy 
családsegítő, gyermekjóléti szolgálat 
javaslatával fogadnak. Felvétel team döntés 
alapján. Beköltözéskor egy évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet kérnek. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

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

III.ker. Önkormányzat 
Családok Átmeneti 
Otthona 
1038 
Budapest  
Víziorgona u. 7-9. 
Vezető: Szalai Erzsébet 

 
454-0620, 

20/576-9810 

13 család 
13 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag a III. kerületből helyeznek el. 
Jelentkezni telefonon lehet, egyéni kérelem 
alapján fogadnak. Felvétel team döntés alapján. 
Jövedelemhiány, alkohol és drogfogyasztás 
kizáró ok. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet és háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: a jövedelem 20 %-a. Kötelező 
előtakarékosság: a jövedelem 20 %-a. 

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 óráig 
családgondozó, éjszaka gondozó ad ügyeletet. 

IV. kerületi Családok 
Átmeneti Otthona 
1046 
Budapest 
Hajló u. 40. 
Vezető: Burucs Zoltán 

 
 
 
 

369-3993 

12 fő 
3 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban a IV. kerületből helyeznek el 
rászorulókat. Szabad férőhely estén Budapest 
területéről is fogadnak. Jelentkezni telefonon 
lehet, egyéni kérelem alapján, családsegítő, 
gyermekjóléti szolgálat javaslatával fogadnak. 
Felvételről az intézményvezető dönt. 
Jövedelemhiány, alkohol és drogfogyasztás 
kizáró ok. Beköltözéskor háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: felnőtteknek 330 Ft/nap, 
gyermekeknek az összeg fele. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

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

S.O.S. Krízis 
Alapítvány Családok 
Átmeneti Otthona 
1044 
Budapest 
Perényi Zsigmond u. 39. 
Vezető: Németh Bernadett 

 
T/F: 390-3452 

10 család 
10 szoba 

Elsősorban a XII, XIII, XX. kerületből helyeznek 
el rászorulókat. Jelentkezni telefonon lehet, 
egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
javaslatával fogadnak. Beköltözéskor 1 évnél 
nem régebbi tüdőszűrő leletet, gyermekektől 
aznapi házi orvosi igazolást kérnek. Hajléktalan 
előélet kizáró ok. 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 családgondozó ad ügyeletet. 

Családok Átmeneti 
Otthona 
1061 
Budapest 
Hegedű u. 7. 
Vezető: Bogó Emília 
 
 
 
 

322-0623 

45 fő 
10 szoba 

család 

Elsősorban a VI. kerületből helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni telefonon lehet, 
naponta 20,00 óráig. Felvétel team döntés 
alapján. Beköltözéskor 3 napnál nem régebbi 
ÁNTSZ és bőrgyógyászati igazolást, fél évnél 
nem régebbi tüdőszűrő leletet, háziorvosi 
igazolást kérnek. Térítési díj nincs. Kötelező 
előtakarékosság: esetfüggő. 

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. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 
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Budapesti családos szállók folytatása 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

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

413-1657 
T/F: 413-1658 

35 fő 
7 szoba 
család 

Elsősorban a VII, XI kerületből helyeznek el 
várólista alapján. Jelentkezni telefonon lehet, 
gyermekjóléti szolgálat javaslata szükséges. 
Felvételről az intézményvezető dönt. 
Jövedelemhiány kizáró ok. Beköltözéskor 1 
hónapnál nem régebbi tüdőszűrő leletet, 3 
napnál nem régebbi ÁNTSZ igazolást kérnek. 
Térítési díj: felnőtteknek 5000 Ft/hó, 
gyermekeknek 2000 Ft/hó. 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. Naponta 08,00-20,00 óráig 
családgondozó, éjszaka gondozó ad ügyeletet. 

BMSZKI Családok 
Átmeneti Otthona 
1142 
Budapest 
Rákosszeg park 4. 
Vezető: Pándi Tiborné 
E-mail: 
parkcsao@gmail.com 

 
 
 
 

422-0404 

40 + 40 fő 
18 lakás 
család 

anya-gyerek 
apa-gyerek 

gyám-gyerek 

Elsősorban Budapestről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. Jelentkezni 
telefonon lehet, egyéni kérelem, családsegítő, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával fogadnak. 
Felvétel team döntés alapján. Jövedelemhiány 
kizáró ok. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, és 10000 Ft/felnőtt óvadékot 
kérnek. Térítési díj: 10320 Ft/felnőtt. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Felszerelt lakások. 
Szabadidős és gyermekprogramok. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. Napi 
24 órába családgondozók adnak ügyeletet. 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Családok Átmeneti 
Otthona 
1142 
Budapest 
Szatmár u. 26. 
Vezető: Bús Terézia 
E-mail: 
szatmarcsao@mmszbp.hu 

 
363-1157 

T/F: 252-3135 

80 fő 
16 lakás 
család 

Elsősorban a III. ker. Kelta utcai szállóból, és 
a XIV. kerületből helyeznek el rászorulókat 
várólista alapján. Munkahellyel rendelkező 
teljes családoknak biztosítanak szállást. 
Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet. 
Felvételről az intézményvezető dönt. 
Beköltözéskor 3 napnál nem régebbi ÁNTSZ 
igazolást és fél évnél nem régebbi tüdőszűrő 
leletet kérnek. Térítési díj: 80-200 Ft/fő/nap. 
Kötelező 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. Szabadidős és gyermekprogramokat 
szerveznek. Jogász, pszichológus áll 
rendelkezésre. 08,00-19,00 óráig családgondozó 
ad ügyeletet, éjszaka portaszolgálat működik.  

Szociális és 
Rehabilitációs 
Alapítvány 
1152 
Budapest 
Aporháza u. 61.  
Vezető: Kelemen Gábor 
E-mail: 
szocrehab@vipmail.hu 
 

 
 

308-1301, 306-1488 

40 fő 
10 szoba 

család 

Elsősorban a XV. kerületből helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni személyesen lehet a 
Szociális és Rehabilitációs Alapítványnál XV. 
Ker. Aporháza u. 61. alatt (T: 308-1301 H-V: 
10,00-18,00). Egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Felvétel team döntés alapján. 
Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, jövedelemigazolást, 10000 
Ft kauciót kérnek. Térítési díj: az első hónap 
ingyenes, majd 23000-30000 Ft/hó. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást. (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Havi 10000 Ft étkezési 
támogatás. Főzési, mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Tisztítószert, törölközőt, gyógyszert 
tudnak adni. Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában családgondozó ad 
ügyeletet. 

Rés Alapítvány 
Családok Átmeneti 
Otthona 
1173 Budapest 
Pesti út 237. 
Vezető: Varga Anikó 

 
258-5895 

F: 258-5896 

40 fő 
12 szoba 

család 

Elsősorban a X, XVII. kerületből helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni személyesen vagy 
levélben (H-P: 10,00-18,00) a szülő vagy 
törvényes képviselő kérelmére lehet. 
Beköltözéskor házi- illetve gyermekorvosi 
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 családgondozó ad 
ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 266-1901 

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

www.diszpecserportal.hu 
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Csibész 
Gyermekjóléti 
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 

Kizárólag 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. 

S.O.S. Krízis 
Alapítvány Családok 
Átmeneti Otthona 
1183 
Budapest 
Gyömrői út 138. 
Vezető: Németh Bernadett 
E-mail: 
soskrizis.gyomroi@vivamail.hu 

 
T/F: 297-3123 

15 fő 
4 szoba 
család 

Elsősorban a XII, XIII, XX. kerületből 
helyeznek el rászorulókat. Jelentkezni 
telefonon lehet, egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Hajléktalan előélet kizáró ok. 
Beköltözéskor egy évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet és háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő. Kötelező 
előtakarékosság: összege 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. 

Kispesti 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat Családok 
Átmeneti Otthona 
1195 
Budapest 
Jahn Ferenc u. 50. 
Vezető: Arató Albert 

 
357-6441 

16 fő 
3 szoba 
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: 
legfeljebb a jövedelem 25 %-a. Kötelező 
előtakarékosság: legfeljebb a jövedelem 25 %-
a. 

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. 

Magyar Vöröskereszt 
Családok Átmeneti 
Otthona 
1214 
Budapest 
Nagykalapács u.3. 
Vezető: Moszt Éva 
E-mail: mvkcsao@chello.hu 

 
T/F: 425-4732 

40 fő 
8 szoba 
család 

Elsősorban a VII, XXI. kerületből helyeznek el 
3 vagy annál több gyermekes hajléktalan 
családokat. Jelentkezni telefonon, 
személyesen lehet, egyéni kérelem alapján, 
gyermekjóléti szolgálat javaslatával fogadnak. 
Felvétel team döntés alapján. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet és 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 10000 
Ft/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 szerint adnak. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
08,00-20,00 óráig családgondozó, éjszaka 
gondozó ad ügyeletet. 

Családsegítő 
Szolgálat és 
Gyermekjóléti 
Központ 
Családok Átmeneti 
Otthona 
1224 
Budapest 
Bartók Béla út 25/a. 
Levelezési cím: 
1225 Budapest 
Nagytétényi út 276. 
Vezető: Dr. Muraköziné Dr. 
Daróczi Csilla 
E-mail: csalad@hawk.hu 

 
T/F: 362-1277 

40 fő 
12 apartman 

család 

Kizárólag a XXII. kerületből helyeznek el 
rászoruló családokat várólista alapján. 
Jelentkezni telefonon, személyesen vagy 
levélben lehet, egyéni kérelem alapján, 
családsegítő, gyermekjóléti szolgálat 
javaslatával fogadnak. Felvétel team döntés 
alapján. Alkohol és drogfogyasztás, valamint 
pszichiátriai betegség kizáró ok. 
Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet és 1 hétnél nem régebbi  
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 1 
gyermek esetén a család jövedelmének 
legfeljebb 25 %-a, 2 vagy több gyerek esetén 
50%-a. Előtakarékosság: esetfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési (nyersanyagot 
szükség esetén adnak), mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
törölközőt, ruhát, pelenkát, gyógyszert, tápszert 
szükség szerint adnak. Jogász, pszichológus 
igény szerint áll rendelkezésre. Hétköznap 08,00-
16,00 óra között családgondozó, éjszaka 
gondozó ad ügyeletet. 

 


