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Tájékoztató intézményeinkről 

 
Intézményünk négy telephelyen működik, egy telephelyen „átlagot meghaladó minőségű” 

férőhelyet is biztosítunk. Napi ötszöri étkezést és folyamatos egészségügyi ellátást 

biztosítunk. Mentálhigiénés csoport gondoskodik a szabadidő kellemes eltöltéséről. 

 

Központi intézményünk: Bp., X. ker. Halom u. 31. 

 

Az intézmény megközelíthetősége: 

 

3-as, 62-es, 28-as villamossal, 9-es autóbusszal. 

 

Az elhelyezés körülményei: 

 

A kerttel övezett intézmény területén 1 db három lakószintes, lifttel ellátott épület található. 

40 fő ellátott elhelyezésére van lehetőség, ebből 24 fő nő, 16 fő férfi. A lakószobák négy 

illetve két ágyasak. 

Az intézményben főzőkonyha működik, amely biztosítja a kihelyezett részlegek napi ötszöri 

étkezését. (kivéve Gergely u. ebéd) 

Az egészségügyi ellátást belgyógyász-háziorvos és neurológus-pszichiáter szakorvos, 

egyetemi okleveles ápoló, diplomás ápoló és szakképzett ápolók végzik. A rehabilitációt és az 

állapotmegőrzést mozgásterapeuta segíti.  

A mentálhigiénés ellátás a személyre szabott gondozási tervek alapján történik, igazodva az 

egyén igényeihez, képességeihez. Az intézményben megünnepeljük az ellátottak 

születésnapját, az egyházi és nemzeti ünnepeket. Meghívott vendégek és hozzátartozók 

bevonásával családias hangulatot teremtve ünnepelünk. 

 

 
                                                                   Halom u. 31. 
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                           ebédlő                                                                         társalgó 

 

 

Kihelyezett telephely: Bp., X. ker. Óhegy u. 48. 

 

Az intézmény megközelíthetősége:  

 

95-ös autóbusszal 

 

A kerttel övezett intézmény területén kettő db kétszintes, lifttel ellátott épület található. Az 

„A” épületben 9 férfi és 34 női ellátott elhelyezésére van lehetőség. A „B” épületben 14 férfi 

és 16 női fekvőbeteg helyezhető el. Mindkét épületben 2 és 4 ágyas lakószobák állnak 

rendelkezésre. 

 

 

 

 
                                                                   Óhegy u.48. 



       
            Óhegy u.48. „A” ebédlő                                  Óhegy u. 48. „A”lakószoba 

 

 

Kihelyezett telephely: Bp., X. ker. Gergely u. 85. 

 

 

Az intézmény megközelíthetősége: 85-ös, illetve 68-as autóbusszal 

 

Az intézmény Kőbányán található, ahol 160 idős személy részére biztosítunk elhelyezést. Az 

intézmény területén két egy emeletes épület található.  

Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményt egy, illetve két ágyas 32 m
2
 

apartmanokban biztosítjuk 130 fő részére. Lehetőség van házaspárok elhelyezésére is.  

 

30 fő számára, 3 ágyas szobákban biztosítunk átlagos minőségű elhelyezési körülményt. 

 

 

 

 
                                                        Gergely utca 85. 

 

 



     
                         társalgó                                                            

  

 

Kihelyezett telephely: Bp., XXI. ker. Tapló u. 1. 

 

 Az intézmény megközelíthetősége: 

 

148-as autóbusszal 

 

Az intézmény Csepel kertvárosában, parkkal övezett területen található. Az épület 

háromszintes, lifttel ellátott. A férőhelyek száma 60, a férőhelyeken 19 férfi és 41 nő számára 

biztosítunk elhelyezést. Az épületben 29 lakószoba található, a lakószobák egy- kettő- három- 

és öt ágyasak. 

 

 
                                                                  Tapló u.1. 

 

     
                          ebédlő                                                                    lakószoba 

 



Intézményeinkben havi intézményi térítési díjat kell fizetni, amelyet a fenntartó határoz 

meg. 

 

Intézményeinket megtekintheti: www.halom-otthon.hu 

 

Kizáró tényező az intézménybe való bekerüléskor a pszichiátriai betegség és a 

szenvedélybetegség. 

 

 

Várólista van, a bekerülésre várni kell. 

 

Az elhelyezési kérelemhez szükséges nyomtatványokat a weboldalunkról www.halom-

otthon.hu is le lehet  tölteni, majd a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt 

Előkészítő Csoportnál (FECS) kell benyújtani. 

Címe: Bp., V. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. Tel.: 06-1/374-0077.  

 

 

 

Bővebb tájékoztatást az intézményről és kihelyezett telephelyeiről a 06-1/260-7172-es 

telefonszámon munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 - 16 óráig, pénteken 13.30 óráig)a 

mentálhigiénés csoporttól, vagy a halom@halom.org címen lehet kérni.  

 

Vágner Zsuzsanna sk 
                                                                                                                  intézményvezető 
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