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BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
ESZE TAMÁS GYERMEKOTTHONA 
1125. Budapest Diós Árok 40. 
 
 

Gyermekvédelmi feladatainkat egy telken belül két épületben működő két gyermekotthonban 
látjuk el. 
1. számú gyermekotthon:  1125. Budapest Diós Árok 40. 
2. számú gyermekotthon:  1125. Budapest Rőzse u. 22. 
Telefon/fax: 06 1 213 8593; e-mail: igazgato@eszetomi.axelero.net 
Igazgató (egyúttal a gyermekek gyámja): Pirchala Imre 
Igazgató helyettes:   Muzsnai Zoltán 
 
Otthonunkban 3 és 24 év közötti normál és 
különleges ellátási igényű fiúk és lányok teljes 
körű ellátását biztosítjuk. 
A két gyermekotthoni egységünk engedélyezett 
férőhelyszáma: 50 fő. 
Ebből az egyik lakó- egységben –ahol a fiuk 
élnek- 24 fő lakhat, a másik lakóegységben 
pedig 20 lány számára tudunk helyet biztosítani. 
Ebben a gyermekotthoni egységben került még 
kialakításra egy utógondozói részleg 8  
hellyel, mely az otthonunkban nagykorúvá  
váltak számára nyújt lehetőséget, hogy  
kipróbálhassák az önálló élet kezdő  lépéseit. 
A fiúknál csoportonként 12-12 férőhely, a 
lányoknál 8 illetve 12 férőhely van. 
 
Otthonunk gyönyörű környezetben a XII. kerület hegyvidéki zöldövezeti részén található. 

Legkönnyebben a fogaskerekű vasúttal lehet eljutni 
hozzánk: a Budapest szállótól a harmadik „Esze 
Tamás Iskola” nevű megállónál kell leszállni. Közel 
vagyunk még a 90-es és a 128-as autóbuszhoz is, 
melyek a Moszkva tértől indulnak. A hegyvidék adta 
lehetőségek miatt kevés egybefüggő vízszintes 
területünk van, ám így is kialakításra került egy 
korszerű gumiborítással ellátott sportpálya és egy 
bográcsozó hely is. 

 
 
 
A tanulási nehézségekkel küszködő gyermekeknek segítséget tud adni szakképzett fejlesztő 
pedagógusunk, aki kézműves foglalkozásokat is tart az érdeklődőknek. Lelki problémákkal 2 
pszichológusunkhoz lehet fordulni. A családokkal való kapcsolattartást a család-és 
utógondozónk végzi. 
Működik még az otthonban rajz-és képzőművészeti szakkör egy festőművész nevelőtanár 
vezetésével. Labdajátékokra, sportolásra a már említett sportpályán nyílik lehetőség, illetve 
rossz idő esetén az ebédlőben lehet ping-pongozni. Rendszeresen részt veszünk a kerület 
által szervezett ill. a gyermekotthonok közötti sportversenyeken sokszor sikerrel. 
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Házirendünk egyaránt épül a kultúrált együttélési 
szabályokra és a helyi adottságokra, meghatározza az 
otthonban élők jogait és kötelességeit. 
A növendékek koruknak megfelelően a gyermekfelügyelők 
irányításával és segítségével maguk tartják rendben 
szobájukat, ruháikat, felszereléseiket. A közösségi tereket 
beosztás alapján a csoportok takarítják. 
Kimenőre szorgalmi időszakban hét közben a délutáni tanulást 
követően vacsoráig ill. kapuzárásig van lehetőség, hétvégén és 
szünetekben pedig reggeltől kapuzárásig. Eltávozásra a 
gyámhatóság által a kapcsolattartásban meghatározottak 
szerint lehet menni. 
 
Neveltjeink többségében általános- és középiskolába járnak. Középfokú tanintézmények közül 
egyaránt tanulnak szakiskolában, szakközépiskolában és gimnáziumban is. Van felsőfokú 
tanulmányokat folytató növendékünk is. Igyekszünk mindenkit a képességeinek leginkább 
megfelelő iskolatípusba beiskolázni. 
 
Ösztönözzük, és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk 
fiataljaink külső szabadidős elfoglaltságait, sokan 
járnak közülük sportegyesületekbe, kulturális vagy 
művészeti képzésekre. Ezen túlmenően saját 
szervezésű programjaink is vannak: a már említett 
rajz szakkör és kézműves foglalkozások hetente, 
rendszeres színházlátogatások, gyalogtúrák.  
Otthonunk rendelkezik saját kerékpárparkkal és 
kenukkal, ami nyaranta lehetővé teszi, a már 
hagyománnyá vált kerékpáros- és vízi túrák 
megszervezését, amelyek nagyon kedveltek az itt élő 
növendékek körében.  
Otthonunkban működik érdekképviseleti fórum, melynek a növendékek részéről két 
képviselője van, egy a lányok, egy a fiúk részéről. Az ő közreműködésükkel a 
gyermekkollektíva kifejtheti véleményét az otthon életét érintő kérdésekben.  
Otthongyűlést - ha egyéb rendkívüli események nem indokolják összehívását – félévente 
tartunk. 
Az otthonban a többi növendék zavarása nélkül a gyámhatóság esetleges határozata 
értelmében tudjuk biztosítani a családtagokkal történő kapcsolattartást, illetve 
családgondozónk folyamatos kapcsolatot próbál kiépíteni a gyermeket fogadó családdal. 
 
Otthonunkban nagykorúvá vált növendékeinkkel utógondozói szerződést kötünk. Ha még nem 
fejezték be tanulmányaikat, teljes körű ellátást adunk nekik és akár maradhatnak 
megszokott csoportjukban. Ha már dolgozók, leköltözhetnek az utógondozói részlegbe, teljes 
ellátást kapnak, térítési díjat nem kell fizetniük, viszont jövedelmük egy részét kötelezően 
meg kell takarítaniuk, ami később segítségükre lesz az önálló életkezdésben.  A már 
eltávozott illetve hazagondozott fiataljaink sorsát is még sokáig nyomon követjük, szükség 
szerint segítjük utógondozónk közreműködésével. 
     

                           

 

 


