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1039 Budapest
Kelta utca 5,
1039 Szentendrei út 85.

1042 Budapest
Deák F. u. 93/a

1056 Budapest
Havas u.2.

1061 Budapest
HegedĦ utca 7.

Óbudai Családi
Tanácsadó és
Gyermekvédelmi
Központ

Újpesti Szociális és
Egészségügyi
Intézmény
CsaládsegítĘ
Szolgálat

Belvárosi SegítĘ és
Gyermekjóléti
Szolgálat

Terézvárosi
CsaládsegítĘ
Szolgálat

III.

IV.

V.

VI.

ügyeletes
adósságkezelĘ
koordinátor

Józsefvárosi
VIII. CsaládsegítĘ
Szolgálat

1081 Budapest
Népszínház utca 22.

minden családgondozó

061/333-0582

061/322-0272

061/322-0623

Csepregi Emese,
Tömörky Judit,
Horváth Alinka

Erzsébetvárosi Esély
1071 Budapest
VII. CsaládsegítĘ
Dózsa Gy. út 70.
Szolgálat

061/302-3308

061/369-0602

061/250-3766,
061/430-0791

061/225-7956

061/356-9599

Telefonszám

Szalóky Orsolya

minden családgondozó

Bucsek Ágnes,
Virág Emília

minden családgondozó

1022 Budapest
Horvát utca 212.

II. kerületi
CsaládsegítĘ
Szolgálat

II.

Adósságkezeléssel
foglalkozó kolléga
neve

minden családgondozó

Intézmény címe

I.

Intézmény neve

Budavári Szociális és
1012 Budapest
Gyermekjóléti
Attila utca 89.
Szolgáltatási Központ

kerület

igen

igen

elĘzetes egyeztetés
alapján (személyesen
ügyfélfogadási idĘben,
vagy telefonon)
várható sorrakerülési
idĘpont 2-4 hét a
jelentkezést követĘen

igen

elĘzetes egyeztetés
alapján (személyesen
ügyfélfogadási idĘben,
vagy telefonon)
H: 14,00-19,00
K, SZ: 08,00-19,00
Cs: 08,00-20,00
P: 09,00-12,00

H, K, Cs: 09,00-18,00
Sz: 14,00-18,00
P: 09,00-13,00

igen

igen

igen

igen

igen

Kizárólag
kerületi lakos
veheti
igénybe?

H: 13,00-16,00
K, Cs: 09,00-14,00
Sz: 09,00-17,00

K: 09-19,00
H, Sz: 09,00-14,00
P: 08,30-11,30

elĘzetes idĘpont
egyeztetés telefonon

H-Cs: 14,00-18,00
P: 10,00-14,00

H, Cs: 09,30-17,00
K, Sz:12,30-17,00
P: 09,00-13,00

Ügyfélfogadás

nem

egyedülálló esetén
szobaszámtól függ legfeljebb 85500
1-3 fĘ 2 szoba 3 Ft, család esetén
fĘ felett
3 szoba legfeljebb
71250Ft/fĘ

ElĘzetes
együttmükĘdés a
Családgondozói
Szolgálattal.

egyedülálló esetén
2 hónapos elĘzetes
legfeljebb
együttmükĘdés
71500Ft, család
esetén legfeljebb családgondozóval.
57000Ft/fĘ

szobaszámtól
függ, 1-3 fĘ max 2
szoba, 4-5 fĘ max max 57 ezer
3 szoba, 6 fĘ max
4 szoba

lakbér és
közösköltség esetén
kamat nélkül max
400000 ft, közüzemi
tartozás esetén max
500000ft, minimum
6 havi tartozás
esetén, minimum
50000 ft-os tartozás
esetén,

közüzemi
díjhátralékok.

Villany, gáz, távhĘ,
víz,közös költség,
lakbér, összesen
legfeljebb 500e Ft.

Villany, gáz ,
közösköltség, víz,
lakáscélú hitelek
törlesztése. A
törlesztésbe be von
tartozás nem
halladhatja meg az 1
millió Ft.

Villany, gáz, távhĘ,
víz,közös költség,
lakbér, összesen
legfeljebb 400e Ft.

egyedülálló esetén
szobaszámtól
legfeljebb
2 hónapos elĘzetes
függ1-2 személy
57000Ft, család
együttmükĘdés
1-2 szoba, 2-3
esetén legfeljebb családgondozóval.
személy 3 szoba
42750Ft/fĘ

1-2 fĘs háztartás
albérleti
szerzĘdéssel esetén legfeljebb
rendelkezĘ, 70 nm, 3 vagy több
fĘ esetén
bejelentett
legfeljebb 110 nm
címmel igen

bejelentett
címmel igen

nem

Villany, gáz, távhĘ,
víz,közös költség,
lakbér

Villany, gáz, távhĘ,
víz,közös költség,
lakbér

Milyen tipusú
tartozás vonható be

Villany, gáz, víz,közös
3 hónapos elĘzetes költség, lakbér,
lakáscélú hitel,
együttmükĘdés
családgondozóval. összesen legfeljebb
1M Ft

elĘzetes
együttmĦködés a
családgondozóval

elĘzetes
együttmĦködés a
családgondozóval

Egyéb feltétel

Villany, gáz, távhĘ,
víz,közös költség,
lakbér, összesen
legfeljebb 400e Ft.

egyedülálló esetén
legfeljebb 71250
Ft, család esetén
legfeljebb
57000Ft/fĘ
egyedülálló esetén
legfeljebb 71250
Ft, család esetén
legfeljebb
57000Ft/fĘ
egyedülálló esetén
legfeljebb 71250
Ft, család esetén
legfeljebb
57000Ft/fĘ

Jövedelemhatár

egyedülálló esetén
szobaszámtól függ
legfeljebb 100000
1-2 személy 1-2
Ft, család esetén
szoba, 2-3
legfeljebb
személy 3 szoba
95000Ft/fĘ

szobaszámtól
függ1-2 személy
1-2 szoba, 2-3
személy 3 szoba

albérleti
szerzĘdéssel
rendelkezĘ,
bejelentett
címmel igen
albérleti
szerzĘdéssel
rendelkezĘ,
bejelentett
címmel igen

1-2 személy
esetén legfeljebb
75 nm

nincs korlátozva

Lakásnagyság

bejelentett
címmel igen

nem

AlbérlĘk
bevonhatók?

CsaládsegítĘ és
1124 Budapest
Gyermekjóléti Központ Jagelló utca 24

XI.

XII.

Sibrik

Telefonszám

Ügyfélfogadás

Kizárólag
kerületi lakos
veheti
igénybe?

Bíró Mária

061/319-9299

H: 08,00-17,30
K, Sz:13,00-16,00
Cs: 08,00-16,00
P: 08,00-12,00

Új ügyfelek részére:
H, Cs: 14,00-18,00
K,SZ, P: 09,00-13,00

H-P: 08,00-18,00

családgondozóval
061/261-81-83/4 felvett kapcsolat után
kap idĘpontot.

minden családgondozó 061/365-1241

Kiss Zsuzsanna,
Horváth Éva

igen, de csak
akkor, ha a
lakás
tulajdonosa
adózik a
lakáskiadás
után

AlbérlĘk
bevonhatók?
Jövedelemhatár

1 fĘ: 45 nm
Egy fĘre max. 62
2 fĘ: 55 nm
500Ft
3 fĘ: 65nm
+ fĘ esetén + 5 nm

Lakásnagyság

igen, lakó vagy
tartózkodási
hely kell,
igazolni kell,
hogy
életvitelszerĦen
a kerületben
lakik (tuljadoni
lap, lakásbérleti,
albérleti
szerzĘdés)

albérleti
szerzĘdéssel
rendelkezĘ,
bejelentett
címmel igen

1 fĘ 45 nm
2 fĘ 55 nm

családban élĘk
esetén 57000
Ft/fĘ, egyedülélĘ
esetén 71250 Ft.

Családban élĘk
esetén az
öregségségi nym:
200 % Egyedül
élĘk esetén a 250
%.

Öregségi
nyugdíjminimum
1 fĘ: 45 nm,
kétszerese
2 fĘ: 55 nm,
családban élĘk
3 fĘ: 65 nm
esetén. Egyedül
+ fĘ esetén + 5 nm
élĘ esetén pedig
max 71250 Ft/fĘ.

igen,
szerzĘdéssel
bizonyított, és 2 fĘig 65 nm a
ha a számlák a fölött + 10 nm/fĘ
nevükön
vannak

albérleti
igen, lakó vagy szerzĘdéssel
tartózkodási
rendelkezĘ,
bejelentett
hely kell
címmel igen

szobaszámtól függ
igen,
1-2 szoba 2 fĘig, 2egyedülálló:
szerzĘdéssel
3 szoba 3-4 fĘig,
igen, lakó vagy
71,250, család
bizonyított, jó
minden további
tartózkodási
57,000/fĘ nettó,
ha a számlák a félszoba + 1 fĘig +
hely kell
nincs
nevükön
tulajdoni lap vagy
méltányosság
vannak
adásvételi ezt
igazolni

elĘzetes egyeztetés
alapján (személyesen
ügyfélfogadási idĘben,
vagy telefonon),
igen, lakó vagy
területileg illetékes
061/216-0167
CSSK: Pöttyös u.11. tartózkodási
minden családgondozó
v. 061/280-8185
vagy
Balázs B. hely kell
u. 22/b
H-Sz: 09,00-17,00
Cs: 13,00-17,00
P: 09,00-13,00

Adósságkezeléssel
foglalkozó kolléga
neve

1133 Budapest Visegrádi utca 111. minden családgondozó 061/329-1294

1119 Budapest
Bogdánffy utca 7/d

Újbudai Humán
Szolgáltató Központ

X.

XIII. Kerületi
XIII. CsaládsegítĘ
Szolgálat

1108 Budapest
Miklós út 76-78.

KĘbányai
CsaládsegítĘ
Szolgálat

IX.

Intézmény címe

1098 Budapest
Mester utca

Intézmény neve

Ferencvárosi
CsaládsegítĘ
Szolgálat

kerület

Milyen tipusú
tartozás vonható be:

Ha valakinek
bármilyen tartozása
van, és nem érte el
a 6 havit, akkor is
segítenek
(lakásfenntartási,
háztartási napló stb)

egyéni
megállapodás

vagyonnyilatkozat:
magántulajdon
esetén a lakáson túl
minden egyéb
értéke: nem
haladhatja meg a
855ezret 1 db pl
autó esetén,
2.280.000
együttesen.
Bemondásra.

elsĘsorban rezsi
tartozás, a banki sem
kizárt, de
gyakorlatilag a
feltételek miatt nem
mĦködik

KözmĦ díj: villany,
gáz közös ktg, lakbér,
fĦtés, csatorna,
szemét. Bevonható
tartozás mértéke
minimum 50 000 Ft
és maximum 500
000Ft

elsĘsorban rezsi
tartozás, a banki sem
kizárt, de
gyakorlatilag a
feltételek miatt nem
mĦködik

közüzemi tartozások,
hitelek kizárólag
törlesztĘrészletek
elmaradása.

Hátralék összege
min. 50 eFt, v. 6
hónap nemfizetés,
kikapcsolt közüzemi
Minden tipusú
szolgáltatás, éves
díjtarózás, hátralék.
leolvasás,
vagyonnyilatkozat
tétele (autó,
ingóság, stb.)

Egyéb feltétel

Intézmény címe

Zuglói CsaládsegítĘ és 1144 Budapest
Gyermekjóléti Központ Füredi park 6.

Intézmény neve

Kispesti CsaládsegítĘ
1193 Budapest
XIX. Szolgálat Módszertani
Táncsics Mihály utca 7.
Központ

1181 Budapest
Kondor B. sétány 17

061/291-3220,
061/291-9467

061/348-0800

adósságkezelési
csoport

adósságkezelés
csoport, 2 szociális
munkás

XVII. Kerület
1173 Budapest
CsaládsegítĘ Központ Újlak utca 106.

XVII.

XVIII. Kerületi
XVIII. CsaládsegítĘ
Szolgálat

H, K, Sz, P:
09,00-18,00
Cs: 13,00-18,00

3 szociális munkás, de
a beosztást úgy oldják
061/257-1624
meg, hogy lehetĘleg
mindig legyen egy
kolléga

AlbérlĘk
bevonhatók?

single 85,500,
család 71,250

Jövedelemhatár

elĘzetes egyeztetés
alapján (személyesen
ügyfélfogadási idĘben, kizárólag
nem
kerületi lakóhely
vagy telefonon)
H-P: 08,00-16,30
(új ügyfél H-SZ)

albérleti
szerzĘdéssel
rendelkezĘ,
bejelentett
címmel igen

1-3 fĘig: 80nm, e
felett fejenként +
20 nm

albérleti
igen, lakó vagy szerzĘdéssel
tartózkodási
rendelkezĘ,
hely kell
bejelentett
címmel igen

Milyen tipusú
tartozás vonható be:

ElĘzetes
együttmükĘdés
szükséges a
családgondozóval.
Csak elĘjegyzéssel.

1-2 fĘ 70 nm
fejenként max:
3-5 fĘ 90 nm
71250 Ft
6 fĘ 100 nm
6 felett + 10 nm/fĘ

maximum
jövedelem: család
1-2 személy, max esetén fejenként:
65500, egyedül
2 szoba, 3-4
személy, 3 szoba, élĘ vagy gyemekét
egyedül nevelĘ
esetén: 82650

Gáz, távhĘ, lakbér,
közösköltség. Elmü,
telefonra nem,
lakáscélú hitelre nem.

Közüzemi díjak. A
törlesztésbe be von
tartozás nem
halladhatja meg az 1
millió Ft.

legalább 6 havi
hátralék, vagy
kikapcsolt
minden, kivéve banki
szolgáltatás, 50 eFt adósság
tartozás, max. 300
eFt

legalább 6 havi
hátralék, vagy
kikapcsolt
szolgáltatás, 50 eFt minden, kivéve banki
tartozás, max. 600 adósság
eFt tartozás egy
szolgáltatónál vagy
összesen 1500eFt

Legalább egy éves
bejelentett kerületi
lakcímmel kell
rendelkezni.

Közüzemi tartozások:
1 szolgáltatónál max
400.000, 2-3 esetén
max 500.000 lehet,
75% támogatás, 25%
önrész,
megállapodást lehet
kötni részletfizetésre,
mely ök határozattal
eszközölhetĘ.

Családgondozóval
történĘ
együttmükĘdés.
Közüzemi tartozás, ök
Havi számlát fizetni lakáshitel.
tudja, hátralék nem
halmozódhat.

Egyéb feltétel

3 hónapos
együttmükĘdés
szükséges a
Családgondozóval.
tárgyhavi számlákat
kell fizetni,
kikapcsolás esetén
1 hó elĘgondozás.

fejenként max.
42750 Ft/hó

1-4 fĘig: 80nm
1 fĘ: 71250 Ft,
e felett fejenként +
család 57000 Ft
5nm

1 fĘ másfél szoba
2 fĘ 1+2 fél szoba
igen, ha
3 fĘ és 2+1 fél
szerzĘdéssel
4 fĘ 3 szoba 5 fĘ
bizonyított, és
single: 85,000,
2+2 fél szoba.
ha a számlák a
család 71,250/fĘ
adásvételi,
nevükön
tulajdoni lap kell,
vannak
önkormányzat
ellenĘrzni

1-2 fĘ 50 nm
3 fĘ 60 nm
4 fĘ 70 nm
5 fĘ 80 nm
6-7 fĘ 100 nm

Lakásnagyság

igen, lakó vagy
tartózkodási
hely kell, de ha
van vidéki
igen, elég a
ingatlan a
bérleti
kérelmezĘ
szerzĘdés
nevén és 855
eFt értéket
meghaladja,
akkor kizáró ok!

igen, lakó vagy
tartózkodási
hely kell +
életvitelszerĦen
lakik a lakásban
(min 1 éve nyilatkozat kell)

igen,
szerzĘdéssel
igen, lakó vagy
bizonyított, és
tartózkodási
ha a számlák a
hely kell
nevükön
vannak

Kizárólag
kerületi lakos
veheti
igénybe?

elĘzetes egyeztetés
alapján (személyesen
ügyfélfogadási idĘben, igen, lakó vagy
tartózkodási
vagy telefonon)
hely kell
H:12,00-18,00
Sz: 08,00-16,00
P: 08,00-12,00

H, K: 09.00-18,00
Sz: 08,00-19,00
P: 09,00-13,00

minden családgondozó 061/402-1354

Napraforgó
Gyermekjóléti Központ 1163 Budapest
CsaládsegítĘ
Cziráki utca 22
Szolgálat

K, Cs:10,00-17,00
Sz: 09,00-17,00
P: 09,00-15,00

háztartás és
adósságkezelési
tanácsadók (5 szociális 061/414-0878
munkás, 1
asszisztens)

Ügyfélfogadás

H-Cs: 09,00-18,00

Telefonszám

minden családgondozó 061/220-0391

Adósságkezeléssel
foglalkozó kolléga
neve

XVI.

Újpalotai CsaládsegítĘ 1157 Budapest
XV.
Szolgálat
Árendás köz 4-6

XIV.

kerület

Intézmény neve

Intézmény címe

Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet
XXIII.
CsaládsegítĘ
Szolgálat

1238 Budapest Grassalkovich utca
104 bejárata Táncsics Mihály 45.
felĘl

XXII. Önkormányzat
Szociális Szolgálat
1225 Budapest Nagytétényi út 276.
CsaládsegítĘ Csoport

XXII.

1221 Budapest
Kiss János altábornagy u. 54.

Csepeli Szociális
CsaládsegítĘ
Szolgálat

XXI.

Pesterzsébeti
Szociális és
1205 Budapest
XX. Gyermekvédelmi
Kossuth Lajos 146.
Központ CsaládsegítĘ
és támogató Szolgálat

kerület

Ügyfélfogadás

Vér Attiláné

061/286-1059

H-Cs: 08,00-18,00
P: 08,00-14,00

3 szociális munkás, de
a beosztást úgy oldják
061/207-1590
meg, hogy lehetĘleg
mindig legyen egy
kolléga

H:14,00-18,00
K,Cs: 10,00-16,00

H: 14,00-18,00
K-Cs: 08,00-18,00
P: 08,00-14,00

nyitva tartás idĘben
telefonon
061/283-0283,
06-20/514-83-27 Cs: 9-13 telefonos
idĘpontegyeztetés

Telefonszám

minden családgondozó 061/425-7632

Kiss Andrea, Bartha
Eszter

Adósságkezeléssel
foglalkozó kolléga
neve
AlbérlĘk
bevonhatók?

1 fĘ 50nm
2 fĘ 60 nm
3-5 fĘ 75 nm
6 fĘ 90nm
6 fĘ felett +10
nm/fĘ

Lakásnagyság

Egyéb feltétel

Milyen tipusú
tartozás vonható be:

Öregségi
nyugdíjmunimum Családban élĘk
esetén az
öregségi nym. 180
1-2 fĘ 2 szoba
% - Egyedül élĘk
3-4 fĘ 3 szoba
esetén öny: 240 %
5-6 fĘ 4 szoba
-gyermekét
felette 0,5 szoba/fĘ
egyedül nevelĘk
(méltányosságból
esetén 250% el lehet térni pl.
egyedül élĘk
halál,
tartosan beteg
bĦncselekmény,
esetén 300%j . De
betegség esetén)
van méltányosság,
baleset, elemi
csapás,
munkanélküliség
esetén.
albérleti
igen, lakó vagy szerzĘdéssel
tartózkodási
rendelkezĘ,
hely kell
bejelentett
címmel igen

Családban élĘk
esetén 57 500
Ft/fĘ EgyedülélĘk
esetén 71250 Ft/fĘ

1 fĘ 35 nm
2 fĘ 45 nm
3 fĘ 55 nm
4 fĘ 65 nm
5 fĘ felett + 5
nm/fĘ

igen, kell
albérleti
igen, lakó vagy
szerzĘdés, de
tartózkodási
ha a nevén van
hely kell
a szála, azt is
elfogadják

Közüzemi díjak.
Lakásbérleti díj,
esetleg albérleti díj,
érvényes albérleti
szerzĘdés esetén.
Elmaradás esetén
elsĘsorban a
kaucióból (ha volt)
kellene rendezni, ez
macerás.

legalább 6 havi
hátralék, vagy
kikapcsolt
Közüzemi díjak, banki
szolgáltatás, 50 eFt nem.
tartozás, max. 400
eFt

legalább 6 havi
hátralék, vagy
kikapcsolt
szolgáltatás, 50 eFt Közüzemi díjak, banki
tartozás, max. 1 MFt nem.
hátralék összesen
és folyamatos
kapcsolattartás kell!

Közüzemi számlák,
amik nem lehetnek 6
hónapnál régebbiek.A
bevonható tartozás
maximális öszege
Családban élĘk
3 hónapos elĘzetes 400 eFt. Ezen felül
esetén 57 500
együttmükĘdés az tartozást ügyfélnek
kell teljes egészében,
Ft/fĘ EgyedülélĘk adósságkezelĘ
esetén 85 000
kollégákkal. Utólag részletekben
megfizetnie egy éven
Ft/fĘ és 62 éve
pedig 1 éves
feletti két személy csekkbemutatási és belül a
szolgáltatónak, ha ez
esetén: 71 250
együttmükĘdési
lehetséges akkor
Ft/fĘ
kötelezetség.
lehet
adósságkezelésbe
vonni 400eFt feletti
tartozással
rendelkezĘt.

Jövedelemhatár

1 fĘ max 2 szoba
2 fĘ max.2,5 szoba
3 fĘ max. 3 szoba
igen, lakó vagy Igen, de a
4 fĘ max. 3,5
1 fĘ: 71250 Ft,
tartózkodási
szerzĘdése
család 57000 Ft
szoba
legyen hivatalos
hely kell
5 fĘ max. 4 szoba
6 felett fejenként
max. + 0,5 szoba

albérleti
szerzĘdéssel
kizárólag
rendelkezĘ,
kerületi lakóhely
bejelentett
címmel igen

Kizárólag
kerületi lakos
veheti
igénybe?

