
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény székhelye:  

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona  

Címe: 1064 Budapest, Rózsa u. 67.  

Telefonszám: 06-1-311-4850, 06-1-311-4851  

Faxszám: 06-1-473-1159  

E-mail: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu  

Intézményvezető: Somogyi Bernadett  

 

Megközelíthetőség:  

Az otthon a város központjában helyezkedik el. Megközelíthető a 105-ös autóbusszal vagy 

kisföldalattival a Kodály Körönd megállóig vagy 73-as, 76-os trolibusszal az Andrássy út/ 

Izabella utca megállóig.  

 

Ellátottak köre: Nők/Férfiak.  

Férőhelyek: 121 fő  

Fekvőbetegek, demenciával élők elhelyezésére is van lehetőség.  

 

Elhelyezés:   

Egészségi állapottól függően 2-4 ágyas szobákban, (nem apartmanos) WC, fürdőszoba a 

folyosóról nyílik.  

Az akadálymentes közlekedés biztosított, a szintek közötti közlekedést személyszállító liftek 

segítik.  

Az intézményhez terasz és belső udvar tartozik. Saját bútor, valamint háziállat behozatalára nincs 

lehetőség. 

Házaspári elhelyezésre van lehetőség. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Az intézmény telephelyei:  

 

 

Knézich Utcai Idősek Otthona 

 

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona  

Címe: 1092 Budapest, Knézich u. 14. 

Telefonszám: 06-1-215-5762 

Intézményvezető: Somogyi Bernadett  

Telephelyvezető: Csikós Viktória  

 

Megközelíthetőség:  

4-es és 6-os villamossal a Mester utcai megállóig vagy, 3-as metróval Corvin negyed 

megállójától gyalogosan. 

 

Ellátottak köre: Nők/Férfiak,  

Férőhelyek: 50 fő.  

Fekvőbetegek, demenciával élők elhelyezésére is van lehetőség. 

 

Elhelyezés:  

Egészségi állapottól függően 2-4 ágyas szobákban, (nem apartmanos) WC, fürdőszoba a 

folyosóról nyílik. 

Az akadálymentes közlekedés biztosított, a szintek közötti közlekedést személyszállító liftek 

segítik.  

Az intézményhez kert tartozik. Saját bútor, valamint háziállat behozatalára nincs lehetőség. 

Házaspári elhelyezésre van lehetőség. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Dózsa György Úti Idősek Otthona 

 

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona  

Címe: 1071 Budapest, Dózsa György út 82/B 

Telefonszám: 06-1-445-2217 

Intézményvezető: Somogyi Bernadett  

Telephelyvezető: Varga Sándor Marius  

 

Megközelíthetőség: 

Megközelíthető 75, 79-es trolibusz Damjanich utcai megállóig, 30-as busz Damjanich utcai 

megállóig, kisföldalatti, illetve 20-as busz Hősök tere megállójától gyalogosan.  

 

Ellátottak köre: Nők/Férfiak,  

Férőhelyek: 79 fő.  

Fekvőbetegek, demenciával élők elhelyezésére is van lehetőség. 

 

Elhelyezés:   

Egészségi állapottól függően 2-4 ágyas szobákban, (nem apartmanos) WC, fürdőszoba a 

folyosóról nyílik.  

Az akadálymentes közlekedés biztosított, a szintek közötti közlekedést személyszállító liftek 

segítik.  

Az intézményhez udvar tartozik, kerti tóval és dohányzó pavilonnal. Saját bútor, valamint 

háziállat behozatalára nincs lehetőség.  

Házaspári elhelyezésre nincs lehetőség. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Térítési díj 

 

2020. január 01-től napi térítési díj alapján kell számlázni az alábbiak alapján:  

2019. december 18-án kihirdetésre került a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet, mely egyebek 

mellett a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendeletet térítési díj meghatározására vonatkozó szabályait is módosítja.   

Hatályba lépését követően – 2020. január 1-jétől – az intézményi térítési díjat és a személyi 

térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén kizárólag ellátási napra kell megállapítani 

(hónapra nem).  

  

  
 

 

Szolgáltatás, tevékenység 

 

Az intézmény tevékenységének fő célja, hogy biztonságos, kiegyensúlyozott, nyugalmas 

életfeltételeket, személyre szóló ápolást, gondozást biztosítson az ehhez szükséges szolgáltatások 

nyújtásával minden lakó részére.  

• ellátás  

• szakszerű ápolás, gondozás szakképzett személyzettel 

• 24 órás nővéri szolgálat  

• orvosi ellátás biztosítása, az egészségügyi állapotok folyamatos ellenőrzése, 

kórházi, szakorvosi ellátáshoz jutás megszervezése  

• mentálhigiénés ellátás  

• gyógytorna 

• egészségmegőrző programok szervezése 

• étkezés (napi 5x étkezés) 

• az étlap dietetikus által gondosan összeállított menü alapján készül el, figyelembe 

véve az egyéni igényeket 

• gyógytorna, gyógymasszázs (orvosi javaslatra) 

• állatasszisztált terápia (kutya, macska, halak, madár, teknős, papagáj, pinty) 

 

A szolgáltatások színvonala a minőség folyamatos ellenőrzésével biztosított.  



Az otthon vezetőinek elérhetőségei 

 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, 

beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím):  

 

Intézményvezető:  Somogyi Bernadett  

Telefonszáma: 06-1-311-4850/19-es mellék (titkárság), Fax: 06-1-473-1159  

E-mail cím: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu   

 

Gazdasági vezető:  Kun Bernadett  

Telefonszáma: 06-1-311-4850/18-as mellék,  

E-mail cím: gazdasagi@vazsonyiidosotthon.hu   

 

Egészségügyi csoport vezetője: Gálfi-Bódi Rita vezető ápoló  

Telefonszáma: 06-1-311-4850/26-os mellék,  

E-mail cím: fonover@vazsonyiidosotthon.hu    

 

Mentálhigiénés csoport vezetője  Fónai Ildikó  

Telefonszáma: 06-1-311-4850/12-es mellék  

Mobilszám: 06-20-288-2154  

E-mail cím: rozsamental@gmail.com   

 

Pénzügyi, számviteli csoport:  

Telefonszáma: 06-1-311-4850/14-es mellék,  

E-mail cím: penzugy@vazsonyiidosotthon.hu  

Pénztár mobilszám: 06-20-288-4802  

 

Anyag-, eszközgazdálkodási és műszaki csoport vezetője (gondnok):  Pfeifer Tamás  

Telefonszáma: 311-4850/13-as mellék,  

E-mail cím: gondnok@vazsonyiidosotthon.hu   

 

Élelmezési csoport vezetője:  Olajos Marianna élelmezésvezető  

Telefonszáma: 06-1-311-4850/24-es mellék  

E-mail cím: elelmezes@vazsonyiidosotthon.hu  

 


