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A Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, 
Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó 
Gyermekotthonai közös szakmai és gazdasági 
vezetés  alatt  álló, a főváros különböző 
kerületeiben elhelyezkedő, kilenc egymás mellé 
rendelt szakmai egységet (telephelyet) magába  
foglaló intézmény rendszer, amely kétféle 
alapfeladatot lát el. 

A csecsemőket és kisgyerekeket befogadó 
gyermek-otthonok - közismert nevén 
csecsemőotthonok - működését a gyermekvédelmi 
törvény, a fogyatékosokat befogadó 
gyermekotthonok - egészségügyi gyermekotthonok - 
működését a szociális törvény szabályozza. 

Kiemelt célunk, hogy intézményünkben gondozottak 
számára biztosítsuk a gyermeki jogok 
érvényesítését. 

Az intézmény székhelyén — amelyben egy 
csecsemőotthon is van — működik a központi 
irányítás, amely magába foglalja az igazgatóságot, a 
pénzügyi, munkaügyi, ellátási, élelmezési osztályt, 
valamint a felvételi irodát, amely fogadja a 
csecsemőotthoni felvételre jelentkezőket és 
naprakészen nyilvántartja valamennyi telephely 
gondozottjait és üres férőhelyeit. 

 Az intézmény “csecsemőotthoni” részlegeinek (öt 
telephelyen) a személyi és tárgyi feltételei 
0 - 3 év közötti újszülöttek, csecsemők és 
kisgyermekek (testvérkapcsolat esetén 
iskoláskorig), befogadására alkalmasak. Ezek a 
gyerekek a koruk miatt különleges ellátást 
igényelnek, ezért az otthonok számukra az egyéni 
szükségleteik figyelembevételével a megfelelő 
életmódot biztosító, lehetőleg homogén 
korösszetételű csoportokat működtetnek. 
Elsődleges feladatunk a csecsemőotthonokba kerülő 
gyermekek részére otthont nyújtó ellátást és olyan 
gondoskodást biztosítani, amely egyéniségüket és 
egyéni szükségleteiket messzemenőleg szem előtt 
tartva személyiségük kibontakozását és majdani 
családjukba való beilleszkedésüket elősegíti.  

Célunk, hogy a beutalt gyermekek sorsa  az 
intézetben töltött idő alatt véglegesen és 
megnyugtatóan, családba való helyezéssel, 
rendeződjön. A családgondozók komoly 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a gyerekek a vér 
szerinti családjukhoz kerüljenek vissza, de ha erre 
nincs lehetőség, örökbe adással vagy nevelőcsaládba 
való helyezéssel rendeződjön a sorsuk. Egyedi 
mérlegelés alapján (pl. testvérkapcsolat, 
illetékesség változás, egészségügyi állapot, stb.) 
más gyermekotthonba való áthelyezésére is sor 
kerülhet. 

Minden telephelyünkön biztosított az orvosi ellátás, 
továbbá minden részlegben dolgozik pszichológus, 
óvónő, családgondozó és gyógypedagógus. 

Egy csoportban általában 8 kisgyerek él, akiket 
lehetőleg stabil 3 vagy 4 egymást váltó, intézeti 
életüket végigkísérő gondozónő gondoz. A 4 évesnél 
idősebb gyermekek “külső” óvodába járnak. 

Megünnepeljük a gyerekek születésnapját, a 
karácsonyt, számukra kirándulásokat, állatkerti 
sétát, boltba, piacra, játszótérre való „járást” 
szervezünk. Ha fejlettségük engedi bábszínházba 
mennek, nyáron elsősorban a Balatonra mennek 
nyaralni. 

 



A felvételre kerülő tartósan beteg, pszichomotoros 
fejlődésben elmaradt, érzékszervi vagy más ok 
miatt fogyatékos gyermekek egészséges társaikkal 
együtt, integrált csoportban nevelkednek. 

Számukra biztosítjuk a korai fejlesztést és az 
állapotuknak megfelelő szakvizsgálatokat. 

Fontos feladatunk, hogy ápoljuk a gondozottak 
testvérkapcsolatait. Az egyidőben felvételre kerülő 
testvérek lehetőleg egy csoportba kerülnek és 
biztosítjuk a más csoportba vagy gyermekotthonba 
elhelyezésre került testvérekkel a találkozásokat. 

Az otthonok elősegítik és biztosítják a gondozott 
gyermekek hozzátartozóikkal való minél gyakoribb 
kapcsolattartását - figyelembe véve a hozzátartozó 
kérését és a gyermek napirendjét. A 
kapcsolattartás kiterjed a gyerekek gondozásába 
való bekapcsolódásoktól a szünidei, illetve hétvégi 
hazavitelig. 

Két részlegünkben (Gárdonyi és Rege u. 4.) a 
gyermeküket gondozni kívánó anyák részére is 
tudunk elhelyezést biztosítani. 

A Kmety utcai telephelyen öt fiatalkorú anya 
gyermekével való együttes elhelyezésére van 
lehetőség. 

 

 1063 Budapest, Kmety György utca 31. 

 Eredetileg kétemeletes családi lakóház, amely 1953 
óta - többszöri belső átalakítással - 
gyermekotthonként működik. A telephely férőhely 
száma 40, ezen belül 10 férőhelyen van lehetőség 
fiatalkorú, gyermekvédelmi gondoskodásba 
részesülő anyák gyerekükkel való együttes 
elhelyezésére ( 5 anya—5 gyerek ), és 30 
férőhelyen történik a 0-3 éves korú csecsemő és 
kisgyerekek gondozása, nevelése. Az épület mögötti 
kb. 1000 m2 fákkal árnyékolt, kerti játékokkal, 
pancsolóval felszerelt kertben a nagyobb gyerekek 
tudnak szabadban játszani, nyáron az egész 
napjukat ott töltik. A fiatalabb korosztály számára 
a kert felőli teraszok teszik lehetővé a 
levegőztetést. 

Ebben az épületben biztosítjuk azoknak a 
gyermekeknek az elhelyezését is, akik munkaidőn 
túl, hétvégén vagy munkaszüneti napokon kerülnek 
felvételre, alkalmanként beutaló nélkül. 

 Gyermekotthon vezetője: Dr. Dorogi Éva 

Telefon: 06 (1) 354 2670 

Fax:   06 (1) 473 1479 

 Megközelíthető: földalatti vasúttal vagy 72. 

trolibusszal vagy 105-ös busszal. 

 

1026 Budapest, Gárdonyi Géza utca 25. 

Az épület közel 3000 m2-es telken helyezkedik el, 
eredetileg családi ház volt. A csecsemőotthon 
igényének megfelelően belülről átalakították, az 
1950-es évek elejétől működik ezzel a feladattal. 
Az épület 1992-ben teljes felújításra és 
átalakításra került, de az új feladatoknak 
megfelelően azóta is többször belső átalakítás 
történt. Például gyógypedagógiai fejlesztő helyiség, 
óvodai játszószoba kialakítására került sor. 

2007-2008-ban tető– és homlokzatfelújítás, 
nyílászáró és kazán csere történt. 

Az épület elhelyezése, tárgyi feltételei ideális a 0-3 
éves korosztály számára. Lehetőség van egy anya 
gyermekével való együttes elhelyezésére is. 

A gyermekek részére az épület előtt és mögött is 
van játszókert, minden csoportszobának van 
levegőztető terasza. 

  

Gyermekotthon vezetője: Dr. Majoros Mária 

Férőhelyek száma: 32 / 4 csoport. 

Telefon: 06 (1) 394 3964 

Telefon/Fax: 06 (1) 392 7419 

Megközelíthető: 11-es vagy 111-es autóbusszal. 



 A Széchényi hegyen, az emlékmű szomszédságában, 
több mint 1,5 ha területen egymástól külön álló 
épületben, 3 telephellyel működnek 
csecsemőotthonok, amelyek önálló kerttel, 
levegőztető terasszal, az épületeken belül 
foglalkoztatásra, kapcsolattartásra alkalmas 

helyiségekkel rendelkeznek. 

Valamennyi telephely megközelíthető fogaskerekű 
vasúttal, a Moszkva tértől 90-es vagy a Boráros 
tértől a 212-es autóbusszal. 

 Telephelyek: 

XII. Rege u. 2. 

XII. Rege u. 4. 

XII. Kalóz u. 6. 

Központi telefon: 06 (1) 391 9260 

  

1121 Budapest, Kalóz utca 6. 

Az épület eredetileg nyaralónak épült, jelenleg a 
Rege u. 2. bejárata felől közelíthető meg. Az 1950-
es évek végétől működik csecsemőotthonként 
többszöri átalakítás után. 

 

2003 után az épületen belül az új feladatoknak 
megfelelő átalakításokra ( például: kultúrált 
kapcsolattartási helyiség, gyógypedagógia fejlesztő 

helyiség, óvodai játszószoba kialakítása )és 
felújítására került sor, továbbá nyílászárók cseréje, 
2004-ben teljes homlokzat, majd tető felújítására 
került sor. A csecsemők és kisebb gyerekek részére 
árnyékolóval felszerelt nagy levegőztető terasz áll 
rendelkezésére, a nagyobbaknak pancsolóval, 
fejlesztő játékokkal felszerelt játszókertjük van. 

 Gyermekotthon vezetője: Dr. Dackó Natalja 

Férőhelyek száma: 32 / 4 csoport 

Telefon: 06 (1) 391 9262 

Telefon / Fax: 06 (1) 274 4235 

  

1121 Budapest, Rege utca 4. 

 Az épület teljes felújítására, belső átalakítására, a 
berendezés teljes cseréjére 2002-2004 között 
került sor, amely során többek között új 
levegőztető terasz építése, továbbá foglalkoztató 
helyiségek és egy anya gyermekével együtt történő 
elhelyezésére szolgáló szoba—fürdőszoba 
kialakítása is megtörtént. 

Ugyanekkor a játszókert újrafüvesítésére, 
sövények telepítésére és kerti fejlesztő játékok 

elhelyezésére is sor került. 

Az épületben működik a többi gyermekotthont is 
ellátó tejkonyha. 

 Gyermekotthon vezetője: Dr. Dudás Éva 

Férőhelyek száma: 32 /4 csoport.  

Telefon: 06 (1) 391 9267 

Telefon / Fax: 06 (1) 395 0997 

 

1121 Budapest, Rege utca 2. 

 Az épület eredetileg nyaralónak épült és ekkor a 
bejárata a Kalóz utca felől volt. 1958 óta 
csecsemőotthonként működik. Az épület 1991-92-
ben került felújításra. Az épületben a gyerekek 
részére levegőztető teraszok, illetve egy nagy 



játszóterasz áll rendelkezésre. A nagyobbaknak 
pancsolóval, vizes blokkal ellátott nagy játszókertje 
van. A gyógypedagógiai fejlesztéshez játszószobás 
foglalkozásokhoz, kapcsolattartáshoz szükséges 
helyiségek rendelkezésre állnak. 

Az épületben működik a többi telephely 

gondozottjait és dolgozóit ellátó konyha, valamint 
az ebédlő. 

 Gyermekotthon vezetője: Dr. Szabó Erzsébet 

Férőhelyek száma: 22 /3 csoport.  

Telefon: 06 (1) 391 9278 

Fax:  06 (1) 391 7319 

  

 

A Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, 
Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó 
Gyermekotthonai “Fogyatékosokat Befogadó” 
részlegeiben (4 épületben) 160 az engedélyezett 
férőhelyszám. 

Az intézetek személyi és tárgyi feltételei 0 - 18 
éves korú, elsősorban súlyos értelmi és halmozottan. 
fogyatékos, állandó és folyamatos ápolást igénylő 
gyerekek, fiatalok teljes körű ellátására alkalmasak. 

Az ellátottak kb. 40 %-a gyermekvédelmi 
gondoskodásban részesül, a többieknél a szülők, 
illetve 18 éves kor felett a gondnokok a törvényes 
képviselők. 

Gondozottainknak  biztosítjuk a 
fogyatékosságuknak megfelelő képességfejlesztő, 
terápiás foglalkozásokat, a korai fejlesztést és 
fejlesztő felkészítést, mozgásterápiát. 

Ellátottaink legnagyobb részénél értelmi 
fogyatékosságuk mellett egyéb idegrendszeri, 
pszichiátriai, mozgásszervi, érzékszervi, valamint 
anyagcsere betegség is megtalálható. 

Gondoskodunk róla, hogy mindenki megkapja a 

szükséges magas szintű egészségügyi ellátást. Az 
intézetek vezetője gyermekorvos, gyermek 
neuropszichiáter, az osztályokon gyermekorvosok 
dolgoznak. 

Gondozottaink 5 éves korukig korai fejlesztésben, 5 
- 18 éves korukig fejlesztő felkészítésben 
részesülnek, melyet gyógypedagógusok végeznek. A 
gondozottak közül többen járnak külső iskolába. ( 
„Csillagház” Mozgásjavító Általános Iskola, Bárczi 
Gusztáv Óvoda és Általános Iskola ) 

Minden osztályon alapvető elvárás a személyre 
szabott bánásmód. Vonatkozik ez az élelmezésre, 
öltözködésre, mozgásigény biztosítására és a 
foglalkozásokra is. Biztosítjuk a szabadidő 
változatos eltöltését, amelyhez pályázatok útján is 
nyerünk támogatást. 

A szabadidős programok között szerepel 
hajókirándulás, állatkert, mozi, lovaglás, úszás, 
Tropicarium látogatása, különböző múzeumok. A 
lehetőségeink szerint a gyerekeket nyaralni is 
visszük. Megünnepeljük a születésnapokat, 
gyereknapot, mikulást. Az ünnepségekre meghívjuk a 
hozzátartozókat is. A gyerekekkel való 
kapcsolattartás nincs korlátozva, többeket 
rendszeresen hazavisznek hétvégére, szünidőre. 

A programok szervezésénél természetesen 
figyelembe vesszük a gondozottak állapotát és 
képességeit. 

El kell érnünk, hogy a fogyatékos gyermek számára 
ne csak az intézet négy fala legyen, hanem 
kitekintsenek a világra, illeszkedjenek be az 
egészséges emberek közé. 

 A négy telephely intézmény vezetője: Dr. Dobó 
Magdolna 

  

1121 Budapest, Széchenyi emlékút 3-5. 

 A Széchenyi-hegyen nagy kert közepén lévő 1 
emeletes villa épület. Az emeleten fekvő, súlyos 
betegek vannak. A kerttel közvetlen kapcsolatban 
lévő részén a járóképes, jól mozgó betegeket 
helyeztük el. A gyógypedagógiai mozgás 
fejlesztéshez szükséges helyiségek rendelkezésre 
állnak. Az épülethez pancsolóval ellátott, 
fejlesztőeszközökkel felszerelt játszókert 
tartozik. 

 Férőhelyek száma: 40 

Telefon:  06 (1) 391 9266 

Telefon / Fax: 06 (1) 274 4779 



  

Megközelíthető: 212-es, 90-es busszal vagy 
fogaskerekűvel 

 

1138 Budapest,  Berettyó utca 3. 

  A XIII. Kerületben, lakótelep közelében fekszik a 
kis, földszintes épület. 2006-2007 folyamán sor 
került az épület belső és külső (homlokzat, tető) 
felújítására, nyílászárók cseréjére, valamint új 
foglalkoztató és munkahelyiségek kialakítására. Az 
épületből közvetlen kijárás van a levegőztető 
teraszra és a fejlesztő játékokkal felszerelt játszó 
udvarra. Itt elsősorban mozgássérült, illetve 
autisztikus gyermekeket helyeztünk el, de egyre 

több a súlyos, halmozottan sérült gondozott. 

 Férőhelyek száma: 24 

Telefon: 06 (1) 450 0750 

Telefon / fax: 06 (1) 349 9322 

 Megközelíthető: 3-as metróval vagy 105-ös, illetve 
120-as busszal 

 

1203 Budapest, Vas Gereben utca 21. 

 A XX. Kerületben lévő épület korábban 
gyermekkórházként működött. 

Az elmúlt évek során sor került az épület teljes 
belső felújítására, bútorok berendezések cseréjére. 
A fejlesztő foglalkoztatásokhoz két, fejlesztő 
eszközökkel jól ellátott helyiség áll rendelkezésre 

és lehetőség van fény- és vízterápiára is. 

A belső udvar árnyékoló ponyvával van felszerelve, 
ahol a gondozottak levegőztetése minden évszakban 
biztosított. 

Itt főleg súlyos, fekvő betegeket helyezünk el, akik 
közül több csak szondával táplálható. 

 Férőhelyek száma: 56 

Telefon: 06 (1) 285 3431 

Telefon/Fax: 06 (1) 285 3432 

  

1095 Budapest, Soroksári út 61. 

 A kertes épület korábban bölcsődeként működött. 
2007-2008-ban külsőleg tetőfelújítás, homlokzat 
festés, nyílászáró csere történt. Az épületen belül 
festésre, PVC cserére, fürdőszobák felújítására 
került sor. A nagy kert, amely fejlesztőjátékokkal, 
pancsolóval van felszerelve, lehetővé teszi, hogy a 
gondozottak sokat mozogjanak, ezért itt elsősorban 
a járóképes gondozottak kerülnek elhelyezésre. 

 Férőhelyek száma: 40 

Telefon:  06 (1) 215 1972 

Telefon / Fax: 06 (1) 455 0386 

 Megközelíthető: 2-es, 21-es, 24-es villamossal vagy 
23-as, 54-es, 55-ös busszal. 


