
Fővárosi Önkormányzat 

Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 

1064 Budapest, Rózsa utca 67. 

: 311 4850, 311 4851, 331 2359  Fax: 473 1159 

E-mail: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu 

 

 

A szolgáltatások igénybevételének feltételei: 

 

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet 

igényelni. (FECS) 

A FECS a teljes iratanyagot továbbítja az intézményhez, ahol megtörténik a kérelmek 

elbírálása, amelyről a kérelmező vagy annak törvényes képviselője értesítést kap. 

 

Az idősotthoni elhelyezést csak budapesti állandó lakcímmel, vagy budapesti 

tartózkodási hellyel rendelkező személy kérelmezheti. 

 

2008. 01.01-től az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban 

meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény 

alapján nyújtható.  

 

A férőhely elfoglalásával egy időben a megállapodást az otthon vezetője köti meg az 

igénylővel. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. 

 

 

A várakozási idő: 8-16 hónap  

 

 

A Felvételt Előkészítő Csoport (FECS) 

Székhelye: 

Budapest Fővárosi Önkormányzat 

Ügyfélszolgálati Iroda 

Cím: Budapest, V. ker., Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. fsz. 

Telefon: (36-1) 374 0077 

Zöldszám:06 80 203 377 (ingyenesen hívható) 

FAX: (36-1) 374 0078 

E-mail:fecs@budapest.hu 
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1064 Budapest, Rózsa u. 67. 
 

Fenntartó szervezet neve: 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Címe. 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Telefonszám: 327-1190 

E-mail: skulteti@budapest.hu 

Honlap: www.budapest.hu 

 

Az intézmény típusa: Idősek Otthona 

 

Ellátottak köre: 

Nők/Férfiak. 75 év/72 év 

 

Az intézmény neve: 

Fővárosi Önkormányzat 

Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 

Címe: 1064 Budapest, Rózsa u. 67. 

Telefonszám: 311-4850, 311-4851 

E-mail: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu 

Férőhelyek: 121 fő 

Fekvőbetegek elhelyezésére van lehetőség. 

1902-ben épült a ház. 1961-től Veterán 

Szociális Otthon, 1979-től Idősek Otthonaként 

működik. 

 

Elhelyezés körülményei: 

2-4 ágyas szobák, nem apartmanos, WC, 

fürdőszoba a folyosóról nyílik. A bútorokat az 

intézmény biztosítja. 

 

Az intézmény megközelíthetősége: 

Megközelíthető a 105-es autóbusszal és a földalattival a Kodály köröndig, valamint a 73-as, 

76-os trolibusszal az Andrássy úti megállóig. 

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: 

Térítésmentes szolgáltatások: 

Egészségügyi ellátás, kórházi kapcsolatok, mentálhigiénés ellátás, textíliával, ruházattal 

történő ellátás, gyógymasszőr (orvosi javaslatra), rövidebb kirándulások mikrobusszal, 

borotválás, hajvágás a szociálisan rászorultak részére, csoportos gyógytorna, hitgyakorlás 

lehetősége, intézményi könyvtár használata, esetenként színházjegyek biztosítása, 

ünnepélyek, rendezvények. 

 

Térítés ellenében nyújtott szolgáltatások: 

Fodrász (frizura, dauer, festés, hajvágás fazonra), pedikűr, kávéautomata, hosszabb 

kirándulás, színházlátogatás, egyéni gyógytorna, vendégétkeztetés, taxi, kábeltévé. 

 

Egyszeri hozzájárulás nincs.  

 

Speciálisan Alzheimer-kórban szenvedők ápolására külön részleg nem működik az 

otthonban. 

 

Házirend: 

A házirend szabályozza az otthon által nyújtott szolgáltatások körét, ellenőrizhetőségét, az 

ellátottak és dolgozók kapcsolatát, a humánus, és demokratikus együttélés szükséges normáit, 

mailto:skulteti@budapest.hu
http://www.budapest.hu/
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a személyi és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, s ezzel is 

biztosítja az intézményben élők számára a nyugodt, békés légkört.  

 

Az intézményhez terasz és belső udvar tartozik, lift van. Háziállatot nem lehet behozni. 

 

 

 

 

Telephely: 1092 Budapest Knézich u. 14. 
 

 

Az intézmény neve: 

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek 

Otthonának telephelye 

Címe: 1092 Budapest, Knézich u. 14. 

Telefonszám: 215-5762 

 

Az intézmény típusa: Idősek Otthona 

 

Ellátottak köre: 

Nők/Férfiak, 75 év/72 év 

 

Férőhelyek: 50 fő fekvőbetegek elhelyezésére 

van lehetőség. 

 

Az intézmény előzőleg a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ része volt 

1998-ig, utána Idősek Otthona. 

 

Elhelyezés körülményei: 

2-4 ágyas szobák, nem apartmanos, WC, fürdőszoba a folyosóról nyílik. A bútorokat az 

intézmény biztosítja. 

 

Az intézmény megközelíthetősége: 

Megközelíthető a 4-es, 6-os villamossal, a 3-as metróval, valamint a 15-ös autóbusszal. 

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: 

Térítésmentes szolgáltatások: 

Egészségügyi ellátás, kórházi kapcsolatok, mentálhigiénés ellátás, textíliával, ruházattal 

történő ellátás, gyógymasszőr (orvosi javaslatra), rövidebb kirándulások mikrobusszal, 

borotválás, hajvágás a szociálisan rászorultak részére, csoportos gyógytorna, hitgyakorlás 

lehetősége, intézményi könyvtár használata, esetenként színházjegyek biztosítása, 

ünnepélyek, rendezvények. 

 

Speciális szolgáltatás a siket, és nagyothalló lakók részére:  

Az étteremben indukciós hurok, melyre való csatlakozással, a hallók zavarása nélkül vetők 

igénybe a televízió és a rádió nyújtotta szolgáltatások. 

 

Térítés ellenében nyújtott szolgáltatások: 

Fodrász (frizura, dauer, festés, hajvágás fazonra), pedikűr, kávéautomata, hosszabb 

kirándulás, színházlátogatás, egyéni gyógytorna, vendégétkeztetés, taxi, kábeltévé. 
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Az intézményi jogviszony nem szüneteltethető. 

 

Egyszeri hozzájárulás nincs.  

 

Házirend: 

A házirend szabályozza az otthon által nyújtott szolgáltatások körét, ellenőrizhetőségét, az 

ellátottak és dolgozók kapcsolatát, a humánus, és demokratikus együttélés szükséges normáit, 

a személyi és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, s ezzel is 

biztosítja az intézményben élők számára a nyugodt, békés légkört.  

 

Az intézményhez kert tartozik, lift van. Háziállatot nem lehet behozni.  

 

 

 

Budapest, VII. Dózsa György út 82/b 

 
Tel: 265-5053 

 

 
 

Megközelíthető:  

 

A 2-es metró Keleti pályaudvari, a 3-as metró Dózsa György úti megállójától a 75, 79-es, 

valamint a 70-es, 74-es trolibusszal, a 20-as autóbusszal, a Földalatti Hősök tere megállójától 

gyalogosan. 

Az intézmény a Városligettel szemben, a volt Batizfalvi Szanatórium kétszintes, liftes 

épületében működik, - mely 1900-ben épült - időseket 1957-től lát el. Jelenleg 79 lakónak 

nyújt ellátást.  

 

Férfi ellátottak (34 fő) a földszinten kerülnek elhelyezésre. Az önellátásra képesek 2-4 ágyas 

szobában laknak, az ápolást-gondozást igénylők két ötágyas, illetve egy négyágyas szobában 

kerülnek elhelyezésre.  

A földszinten található egy teakonyha, valamint az ebédlő, mely egyben a társalgó funkcióját 

is betölti. Ez ad helyet a különböző szakköröknek, közös programoknak. 

A fürdőszobában egy fürdőkád és egy zuhanyzó található. A mellékhelyiségek száma 4 db. 
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A női ellátottak ( 45 fő) az emeleten laknak. Az önellátók 2-3 ágyas szobákban, az ápolást-

gondozást igénylők pedig 3-5 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. Az emeleten egy 

ebédlő áll rendelkezésükre. 

Ezen a szinten két fürdőszoba van, mellékhelyiségek száma 5 db.  

Az otthonhoz kert is tartozik, melyet az utca felől lehet megközelíteni. 

 

 

       


