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Budapest Főváros Önkormányzatának 

Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata 
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: 3232-900; : 3232-911 
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honlap: www.tegyesz.hu 

igazgató: Molnár László 
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A Befogadó Otthonba azok a gyerekek és kamaszok 

kerülnek, akik valamilyen ok miatt rendszerint 

átmenetileg nem élhetnek családjukkal, rokonaikkal. 

Legtöbbször a lakóhelyük szerinti Gyámhatóság, 

Gyámhivatal vagy a rendőrség dönt úgy, hogy el kell 

jönniük otthonról, de előfordulnak olyan esetek is, 

amikor a gyermek saját maga dönt arról, hogy nem 

akar tovább vér szerinti családjában nevelkedni. 

Otthonunk minden 18 év alatti gyermek számára 

befogadást biztosít. 

 

A Befogadó Otthonban a gyerekek nem maradnak 

sokáig, csak addig, amíg ki nem derül, hogy haza 

mehetnek-e. Ha ez nem lehetséges és hosszabb idő 

szükséges ahhoz, hogy az otthoni körülmények 

megváltozzanak, akkor nevelőszülőhöz vagy egy másik 

gyermekotthonba kerülnek. Éves szinten 

otthonainkban 7-800 gyermek fordul meg 

krízisellátottként, illetve ideiglenes elhelyezettként, 

átmeneti vagy tartós neveltként. A Befogadó Otthon 

három telephelyen működik. 

 

A Befogadó Otthonban minden felnőtt dolga, hogy 

segítse a gyermeket annak a helyzetnek a 

feloldásában, hogy családjától távol kell lennie. 

A gyermekeknek otthonainkból lehetőségük van arra, 

hogy eredeti iskolájukba visszajárjanak, ezzel is 

igyekszünk a bekerülés feszültségét oldani. 

A 14 év alatti gyermekek kísérettel mennek reggel 

és jönnek délután haza az iskolájukból. A 14 év 

feletti gyerekek szabadidejük egy részét önállóan 

tervezhetik. 

A Fővárosi Tegyesz valamennyi telephelyén 

lehetőség van arra, hogy a gyermek problémáival 

gyermekjogi képviselőhöz fordulhasson, akinek 

elérhetősége jól láthatóan ki van függesztve. 

Csoportban felmerülő gondjaikkal a gyermekek az 

otthon vezetőjét vagy a nevelési igazgatóhelyettest 

is megkereshetik. 
 

A kisiskolás és óvodás csoport koedukáltan, míg a 

kamaszlány csoportunk az Alföldi utcai, a kamaszfiú 

csoport az Erzsébet királyné úti telephelyünkön 

működik. A testvérek együttes elhelyezése 

elsősorban a 3. sz. Befogadó Otthonban történik. 
 

A csoportokban a gyermekek 2-3-4 ágyas szobákban 

kerülnek elhelyezésre. Ezen felül a Baba-mama 

csoportunkban minden 18 év alatti leányanya és annak 

gyermeke részére külön szobát biztosítunk. 

Az otthonokban szabadidő eltöltésének különböző 

formái kínálkoznak: kondíciónáló terem, ping-pong, 

asztali foci (csocsó), különféle társasjátékok, 

internet, videojáték. Nyári táboraink között 

megtalálható a vízi vándor, régész, balatoni tábor. Az 

udvarainkon kisgyermekek számára játszótér került 

kialakításra, a nagyobbaknak mini foci- és 

kosárlabdapálya áll rendelkezésére. 
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Udvarainkon a belső kerületi elhelyezkedés ellenére 

parkos környezet, zöld terület fogadja a gyerekeket. 

A heti rendszerességgel megtartott 

csoportértekezleteken a gyermekek értékelik, 

átbeszélik ez elmúlt hetet, valamint mód kínálkozik 

arra, hogy az aktuális csoporthoz igazodva 

megtervezzék a következő heti programokat. Nálunk 

elhelyezett gyerekekkel gyakran keressük fel a 

Planetáriumot, több mozit, múzeumot, kalandparkot, 

nyaranta strandokat. A gyerekeink rendszeresen 

látogatnak múzeumpedagógiai programokat. 

Támogatóink között például az Amerikai iskola  is 

szerepel, akik heti rendszerességgel programokat 

szerveznek. A gyerekek szabad vallás gyakorlását 

különböző egyházak segíti elő. Jelentős civil 

kapcsolataink felhasználásával számos külső 

eseményen is megjelenünk. 
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Budapest Főváros Önkormányzatának 

Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata 

1. Befogadó Otthon 1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.,  

: 3232-901; : 3232-907 

e-mail:  befogadootthon@tegyesz.hu 

honlap: www.tegyesz.hu 
otthonvezető: Lengyel Judit 

 
 

Látogatás: szerda 15-17 óráig 

 péntek 15-17óráig 

 vasárnap 15-17 óráig 

(csoportok szerint eltéréssel) 

 

Látogatásra vérszerinti családtag jogosult, kivéve 

ha erről tiltó rendelkezés van. A szülőknek 

gyermekükkel telefonos kapcsolattartásra minden 

nap 17-18 óra között van lehetőségük az intézmény 

központi telefonszámán. 

 

Az Otthon 40 fő gyermek fogadására alkalmas 4 

csoportban. Csoportok: óvodás, kisiskolás, nagylány, 

baba-mama. 
 

 
 

Az épületben akadálymentesített csoport is 

működik, ahol mozgásában korlátozott gyermek 

fogadására is felkészültünk. Az otthonban egyaránt 

ellátunk ideiglenes hatállyal beutalt, átmeneti nevelt 

és tartós nevelt gyermekeket. 
 

 
 

Beutaló határozat nélkül 72 óráig fogadunk krízis 

helyzetben lévő gyermekeket. Ez alatt az idő alatt 

mind a szülő, mind a gyermek átgondolhatja az 

otthonban történő elhelyezést. 

A főváros közigazgatási határán belül megtalált 

engedély nélkül távollévő gyermekeket ellátjuk, amíg 

a törvényes képviselő nem gondoskodik a 

hazaszállításukról. 

18 éves korig fogad intézményünk gyereket, ha 

életkoruk a 3 évet nem éri el, fiatalkorú anyjával 

együttesen vagy idősebb testvérrel közösen is 

ellátjuk. 
 

 
 

Az otthonban minden héten művészetterápiás 

foglalkozás zajlik. Nyaranta a gyerekeknek 

táborozási lehetőséget nyújtunk, évközben 

korosztályuknak megfelelő kulturális és szabadidős 

programokat biztosítunk. Heti rendszerességgel 

csoportos kézműves foglalkozásokat tartunk. 
 

 
 

A testvérpárok, testvérsorok együttes 

elhelyezésére minden esetben törekszünk felülírva 

a csoportok rendezési elvét. 

 

Az 1. számú Befogadó Otthonnál külön meg kell 

említeni a Baba-mama csoportot, mert eltérő 

minden más egyéb csoport működésétől. 

A Baba-mama csoport olyan gondozási hely, ahol 

kiskorú, illetve utógondozott lányok gyermekükkel 

közösen vannak elhelyezve. A befogadott várandós, 

illetve gyermekkel rendelkező fiatal anyukák 

részére gondozási helyként vagyunk megjelölve, így 
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a többi csoporttól eltérően a fiatal anyukák 

nemcsak rövid időt tölthetnek itt. Lehetőséget 

biztosítunk továbbá nagykorúvá vált anyáknak arra, 

hogy utógondozói ellátottként továbbra is a 

csoportban gondozzák, neveljék gyermekeiket akár 

24 éves korukig.  
 

 
 

A baba-mama csoportba érkezhet lány más fővárosi 

gyermekotthonból, vagy közvetlenül a családjából. 

Segítséget nyújtunk a szülésre, anyaságra való 

felkészülésben orvos, valamint pszichológus 

közreműködésével. Számos szüléssel, 

babagondozással kapcsolatos folyóirat, szakkönyv 

áll a kismamák rendelkezésére. Pszichológus 

bevonásával a lányok egyéni terápiában 

részesülhetnek, csoportosan pszichodráma 

foglalkozás áll rendelkezésükre. A kisgyermek 

táplálását elsődlegesen nem készétellel, hanem az 

édesanya tevékeny közreműködésével oldjuk meg, 

hiszen a csoport legfőbb motívuma az anyuka szülői 

felelősségtudatának megerősítése.  

 

A családdal való kapcsolattartás elősegítésének 

egyik legfontosabb eleme a rugalmas látogatási 

rendszer, miszerint az apukák, illetve a 

hozzátartozók - a gyámhivatali határozat alapján - 

minden nap látogathatnak 16:30-19:00 közötti 

időszakban.  
 

A csoportban a szabadidő eltöltése igazodik a 

kisgyerek életritmusához. Mind a baba, mind az 

anyuka számára hasznos időtöltés a babaringató, 

ahol magyar népdalok és mondókák elsajátítása 

mellett megtanulhatnak együttjátszani 

gyermekeikkel.  
 

 
 

Az édesanya iskolai kötelezettségei alatt a 

kisgyermek ellátása – a csoportban, vagy 

bölcsödében - megoldott.  

 

A családi kapcsolatokkal való foglalkozás 

hangsúlyozott célunk. 

 

 
Az 1. számú Befogadó Otthon a 

Blaha Lujza tértől a 28-as, 37-es, 

62-es villamossal (két megálló); míg 

a Keleti Pályaudvartól a 24-es 

villamossal (egy megálló) közelíthető 

meg 
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Budapest Főváros Önkormányzatának 

Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata 

2. Befogadó Otthon 1146 Budapest, Erzsébet kir. u. 6/b. 

: 222-5936; : 422-1986 

e-mail:  befogado2@tegyesz.hu 

honlap: www.tegyesz.hu 

otthonvezető: Földesi Tamás 

 

 

Látogatás:  kedd 16-18 óráig 

 péntek 16-18 óráig 

 szombat 16-18 óráig 

 vasárnap 16-18 óráig 

 

Látogatásra vérszerinti családtag jogosult, kivéve 

ha erről tiltó rendelkezés van. A szülőknek 

gyermekükkel telefonos kapcsolattartásra minden 

nap 17-18 óra között van lehetőségük az intézmény 

központi telefonszámán. 
 

 
 

Az Otthon 32 fő gyermek fogadására alkalmas 3 

csoportban: nagyfiú, kiskamasz fiú. 

Az otthonban egyaránt ellátunk ideiglenes hatállyal 

beutalt, átmeneti nevelt és tartós nevelt 

gyermekeket. Beutaló határozat nélkül 72 óráig 

fogadunk krízis helyzetben lévő fiúgyermekeket. Ez 

alatt az idő alatt mind a szülő, mind a gyermek 

átgondolhatja az otthonban történő elhelyezést.  

A főváros közigazgatási határán belül megtalált 

engedély nélkül távollévő gyermekeket ellátjuk, amíg 

a törvényes képviselő nem gondoskodik 

hazaszállításukról. 

 

 
 

Az otthonban minden héten művészetterápiás 

foglalkozás zajlik. Nyaranta a gyerekeknek 

táborozási lehetőséget nyújtunk, évközben 

korosztályuknak megfelelő kulturális és szabadidős 

programokat is biztosunk, Saját sportpályánk és 

edzőtermünk is van. 

 

A pszichológus és a fejlesztőpedagógus 

munkavégzési területe a 2. és a 3. számú Befogadó 

Otthon. 
 

 
 

A testvérpárok, testvérsorok együttes 

elhelyezésére minden esetben törekszünk felülírva 

a csoportok rendezési elvét. 

 

A 2. számú Befogadó Otthon az 1-es 

villamos vonalán az Erzsébet 

királyné úti megállónál, illetőleg a 

70-es troli végállomásánál található. 
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Budapest Főváros Önkormányzatának 

Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata 

3. Befogadó Otthon (cím és telefonszám nem nyilvános) 

e-mail:  magveto@tegyesz.hu 

honlap: www.tegyesz.hu 

otthonvezető: Janda Iván  

 

Látogatás: kedd 15-17 óráig 

 péntek 15-17 óráig 

 vasárnap 16-18 óráig 
 

Látogatásra vérszerinti családtag jogosult, kivéve 

ha erről tiltó rendelkezés van. A szülőknek 

gyermekükkel telefonos kapcsolattartásra minden 

nap 17-18 óra között van lehetőségük. 

 

A Lakásotthon 12 fő gyermek fogadására alkalmas 1 

csoportban. Az otthon kertvárosi negyedben, 

családias környezetben helyezkedik el. 
 

Az otthonban egyaránt ellátunk ideiglenes hatállyal 

beutalt, átmeneti nevelt és tartós nevelt 

gyermekeket. Lakásotthonunkban fogadjuk azokat a 

gyermekeket, akiket súlyos bántalmazás, abúzus 

ért, a cím és a telefonszám ezen okból nem 

nyilvános. Ebben az otthonunkban helyezzük el a 

nagyobb testvérsorokat együttes elhelyezésük 

érdekében. A gyerekek nyugodt, kiegyensúlyozott 

légkörben tudnak élni. A ház adottságaiból adódóan 

a kedvenc ételek önálló elkészítésére is van 

lehetőség (ehhez természetesen segítséget 

nyújtunk). 
 

 
 

A testvérpárok, testvérsorok együttes 

elhelyezésére minden esetben törekszünk felülírva 

a csoportok rendezési elvét. 
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