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Fenntartó szervezet neve:    SENECTUS Nonprofit Kft. 
Címe:       1028 Budapest, Hideg utca 3. 
Telefonszám:      397-2990, 397-2816 
E-mail:      senectuskht@t-online.hu 
 
Az intézmény neve:     SENECTUS Idősek Otthona 
Címe:       1028 Budapest, Hideg utca 3. 
Telefonszám:      397-2990, 397-2816 
Intézményvezető:     Dóráné Haraszti Enikő 06-30/317-3713 
 
Az intézmény ügyvezetője:   Murvai Mónika  
 
Az intézmény típusa:    idősek otthona, tartós elhelyezés,  
     
Ellátottak köre:                                           nyugdíjas férfi, nő  
 
Férőhelyek:      80 fő 
  
 
Budapest II. kerületében, Pesthidegkúton, festői környezetben, csodálatos panorámát nyújtó, 
rövid kirándulásokra kitűnően alkalmas, hegyekkel övezett környezetben épült. Jó levegőjű, 
csendes, ugyanakkor busszal könnyen megközelíthető. Hűvösvölgy végállomástól a 64, 164 
vagy 257 autóbuszokkal a Dózsa György utcai megállóig. Autóval a Széll Kálmán tértől kb. 
15 perc.  
 
Az Otthonban főállású belgyógyász orvos által irányított felnőtt-szakápolók, valamint 
gyógytornász és mentálhigiénés szakember tevékenykedik.  
Az éjjel-nappali nővérügyeletet, a nővérhívó és az egészségügyi személyzetnél található 
csipogó garantálja a gyors segítségnyújtást vészhelyzetben is.  
Az Otthonban rendelést tartó neurológus, pszichiáter, és pszichológus, a közelben praktizáló 
privát fogszakorvos tovább színesíti a szakellátások palettáját.  
Természetesen gondoskodunk a szükségessé váló kórházi beutalásról és megszervezzük a 
szállítást is.  
 
Az Otthonnak egy – csendes sétára alkalmas – parkban elterülő négy-szintes, a  funkciónak 
megfelelően felújított épület ad helyet. Az épület minden szintje lifttel megközelíthető. A 
közlekedési területet úgy alakítottuk ki, hogy ott mozgássérültek akár rollátorral vagy kerekes 
székkel is kényelmesen mozogni tudjanak.  
 
Az Otthonban több különálló apartman foglal helyet. Az emeletenkénti szobaszám 8-13 
között változik. Az apartmanok egy- és másfélszobásak, mindegyikét egyedülálló idős 
emberek vagy házaspárok lakják. Alapvető felszereltség a saját tusoló, mosdó, WC, az egyéni 
telefonvonal és a kábeltévé csatlakozó. Az apartmanokba mindenki a saját bútorával 
költözhet. 
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Gondozottjaink kényelmét a társasági életvitelre alkalmas közös helyiségek, étterem, 
társalgók, több száz kötetes könyvtár, tornaterem szolgálja. A közös helyiségekben elhelyezett 
társasjátékok, zöld növények sokasága, tovább növelik a lakók komfortérzetét. 
 
Lakóink biztonságát szolgálja az éjszakai szakszerű portaszolgálati és vagyonvédelmi 
felügyelet.  
 
Az Otthont rendszeresen fodrász, pedikűrös-manikűrös látogatja, lakóink egyéni igényeinek 
kielégítésére. 
 
Takarítónőink, mosó- és vasalónőink rendszerességgel látják el a gondozottak apartmanjainak 
takarítását, illetve ruhaneműik mosását és vasalását. Ezen szolgáltatás természetesen a 
gondozási díjban benne foglaltatik. 
 
Az Otthon saját kisbuszával, hetente, a közeli bevásárlóközpontba szállítja az Otthon lakóit. 
 
Intézményünk területén a legmodernebb konyhatechnikai eszközökkel felszerelt étterem 
üzemel, amely házias ízeivel az otthon lakói számára magas szintű ellátást biztosít. Ismerve az 
időskorral járó nehézségeket, orvosi javaslatra lehetőséget biztosítunk speciális diéták, 
étrendek kialakítására. (pl. rost- és zsírszegény,  cukormentes, pépes diéták) 
 
Gyógytornászunk csoportos és egyéni foglalkozást tart az Otthon jól felszerelt tornatermében.  
Hetente többször mentálhigiéniás szakemberünk által 3vezetett csoportfoglalkozások 
(irodalom-, zene-, filmvetítés, kreatív alkotó foglalkozás) várják az érdeklődőket.  
 
Kulturális programok, (pl. múzeumlátogatás, irodalmi est) táncos-zenés mulatságok, ünnepi 
megemlékezések, kerti tábortűz és szalonnasütések teszik változatossá az 
itteni életet. 
 
Az Otthon filozófiája: A szolgáltatói és az igénybevevői részről is természetesen felmerülő 
igény a megfelelően képzett szakembergárda éppúgy, mint az otthon külső és belső 
környezetének messzemenő igényessége, a financiális stabilitás, a mindennapok során is 
érvényesülő egyénközpontú szemlélet és széleskörű kooperáció az ellátás minden egyes 
szereplője között. Úgy érezzük ezeknek az igényeknek messzemenően eleget teszünk, 
magasan a hazai átlag felett.  
 
Munkánkat a szakszerűség, a segítő szándék, a keresztény-humanista szellemiség, az emberi 
méltóság tiszteletben tartása és természetesen az idős ember szeretete, megértése, és feltétel 
nélküli elfogadása jellemzi.  
 
Háziorvos az intézményben rendel, különféle orvosi szakrendelések, 24 órás nővérszolgálat, 
napi háromszori étkezés saját étteremben,  
illetve a fekvőbetegeket a nővérek látják el, heti mosás, takarítás, igény szerint fürdetés, 
egyéni gyógytorna, mentálhigiénés foglalkozás.  
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Térítési díj:  
A személyi térítési díj:                            176.000 – 190.000   Ft/fő/hó  
Napidíjas térítési díj:                             14.000 - 20.000 Ft/nap 
 
Belépési hozzájárulás:  
Egyszeri hozzájárulás összege (egy szobás):              8.000.000 Ft / fő 
     „                „                 „      (másfél szobás):         11.000.000 Ft / 2 fő 
 
 
Budapest, 2022. szeptember 28. 


