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Tel: 2655-056, 2655-106 

 

 

Megközelíthető: 

 

A 3-as Metró Kőbánya-Kispesti megállójától a 182, 282 E jelű, a Népliget metrómegállótól a 

254 E jelű autóbuszokkal, Ferihegy Vasútállomástól a 166 és 266 jelzésű autóbuszokkal. 

 

Az intézmény építészeti kialakítása olyan atmoszférát teremt a lakók számára, hogy az 

biztosítja a kiegyensúlyozott élet lehetőségét. Az épület korszerű, a mai kor követelményeinek 

megfelelő kialakítása eleve lehetőséget ad egyrészt a közösségi tevékenységek, másrészt 

pedig az élethez szükséges intimitás megéléséhez. 

 

 

Az intézményben egy 50 fős ápolási, egy 50 fős gondozási, és egy 30 fős demens részleg 

került kialakításra, melyekben 78 fő női, és 52 fő férfi ellátott él. Az ápolási egység szobái 

négy - a gondozási egység szobái kétágyasak. 

Saját főzőkonyhával rendelkezünk, innen szállítjuk az ételt a Dózsa Gy. úti otthonba,  az 

étkeztetés naponta háromszor biztosított . Orvosi javaslatra diétás étkezést nyújtunk. 

 

A hitélet gyakorlására imaszoba áll lakóink rendelkezésére. 

A komfortérzetet növeli az emeletenként felszerelt teakonyha és az épület előterében működő 

büfé. Az épülethez szépen parkosított kert tartozik, ami további pihenésre és szórakozásra is 

lehetőséget ad az intézményben élőknek. 

Térítésmentesen vehető igénybe a pedikűr-manikűrszolgáltatás, külön térítés ellenében a 

fodrász szolgáltatása. 

 

Az ellátott beköltözéskor magával hozhatja a napi élethez nélkülözhetetlen használati tárgyait, 

(óra, borotva), szórakoztató elektronikai tárgyait, (rádió, magnó), valamint alsó és 

felsőruházatát, lábbelijét, számára fontos emléktárgyait (fénykép, váza,). A nagyobb méretű 

használati tárgyak elhelyezésére (bútor) nincs lehetőség.  

 

 



    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA 

 
1201 Budapest, Virág Benedek u. 36. és telephelye 

Telefonszám: 283-1361 

 

Bemutatkozás: 

 

A bentlakásos intézményben folyó gondozási 

tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását 

igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, 

életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, 

amely a lakó szociális, testi, szellemi 

állapotának megfelelő egyéni bánásmódban 

való részesítést jelent. Teljes körű ápolást, 

gondozást nyújtó szociális otthon. Célunk az 

idősek otthonában elhelyezett személyek 

életkörülményeinek javítása, életminőségük 

növelése. 138 férőhelyes, ápolást, gondozást 

nyújtó szociális otthon. Budapestről fogadjuk 

az idős embereket. Az otthon működtetésének 

alapvető célja az idős embereknek, akik egészségi állapota, szociális helyzete miatt tartós 

bentlakásos ellátásra és teljes körű ápolásra, gondozásra szorulnak ellátásának biztosítása. 

Pszichiátriai és szenvedélybeteget nem tudunk ápolni. 

Intézményünk a Budapest, XX. kerület Virág Benedek utca 36. szám alatt, valamint a XIX. 

kerület Mészáros Lőrinc utca 26. szám alatt nyújt idősotthoni ellátást. A XX. kerület Virág 

Benedek utcában lehetőség van 1-2 ágyas, külön fürdőszobás, átlagot meghaladó színvonalú 

elhelyezési körülményeket biztosító elhelyezésre is. A kérelmezőnek mérlegelnie kell 

igényeit, anyagi lehetőségeit és azt is, hogy az egyes elhelyezési formák esetében mennyi a 

várakozási  

 

 

Szolgáltatások:  

 napi háromszori - szükség esetén diétás – étkezés 

 ágynemű, ruhanemű mosása, hajvágás, borotválás, körömvágás 

 könyvtár használata, a kulturális és szabadidős programok, továbbá jogszabály által 

meghatározott feltételekkel ápolás, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök. 

 Orvosi vizit, rendelés heti rendszerességgel biztosított. A lakók mozgását szakképzett 

gyógytornász segíti 

 szobákban nővérhívó található 

 az épületben gyümölcsöt és piperecikkeket is kínáló büfé üzemel, fodrászat és pedikűr 

működik. 

 

Elhelyezés: 

„A” épület 

 

A hangulatosan kialakított négyszintes, teraszos épületben 90 ember él. Egyágyas, kétágyas, 

háromágyas és négyágyas, zuhanyozós fürdőszobával rendelkező szobák, valamint minden 

szinten egy-egy társalgó, teakonyha, mosószoba található, melyet a lakók igényük szerint 

használhatnak. A szinteket 2 db tágas lift köti össze. Az épületben többféle elhelyezés 

lehetséges: Átlagot meghaladó színvonalú elhelyezési körülményeket biztosító 1 és 2 ágyas 



(zuhanyozós, fürdőszobás) lakrészek (20-24 nm). A 3 ágyas és a 4 ágyas átlagos elhelyezést 

nyújtó szobákhoz ugyancsak zuhanyozós fürdőszoba tartozik. 

 

 

 

„B” épület 

 

Itt négy önálló földszintes épületben 48 lakó él, ebből 

14 férőhely biztosított a férfiak számára. A 

lakószobák 2-3-4 ágyasak, átlagos elhelyezést 

nyújtanak. Épületenként egy-egy közös fürdőszoba áll 

rendelkezésre. A lakók - ha állapotuk ezt lehetővé 

teszi - az "A" épület éttermében fogyasztják a 

reggelit, ebédet, vacsorát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telephely 

 

 1192 Bp., Mészáros Lőrinc u. 26. 

Telefonszám: 282-9374 

 

Orvosi felügyelet :  

 

 Intézményi orvos (hetente két 

alkalommal) 

 Pszichiáter szakorvos 2 hetente 

 Neurológus havonta  

 

Eszméletvesztés esetén a betegeket mentő 

szállítja el, egyéb esetben az ügyeletet 

hívják. Szakrendelésekre a nem fennjáró 

személyeket betegtaxi szállítaja. 

 

Jelzőrendszeres nővérszoba van az 1. emeleten. Lift van az épületben.  

A lakószobák hűtőszekrénnyel felszereltek. 2 kétágyas szobához tartozik egy WC, 

fürdőszoba. 

Fsz.: fennjáró női férőhelyek (egyéb helységek: kápolna, ebédlő, társalgó/foglalkoztató, 

irodák) 

1. em.: betegszobai férőhelyek női lakóknak (egyéb helységek: társalgó, nővérszoba, 

teakonyha, orvosi szoba) 

2. em.: fennjáró női és férfi férőhelyek (egyéb helységek: társalgó) 

 

Férfi, fekvő betegeket nem tudnak felvenni (mert nincs férfi betegágyuk). 



Mentálhigiénés foglalkozások: 

- Dalkör, irodalmi kör 

- csoportos torna/gyógytorna 

- film klub 

- társasjátékok 

- házi patika 

- kreatív foglalkozások (kézimunkák, ünnepekre készülődés…) 

- meghívott vendégek… 

 

Vallásgyakorlási lehetőség van. TV, rádió, mikrohullámú sütő bevitelére van lehetőség. 
 
 

 


