
 

Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona szervezeti felépítése 
Bp.,VI, ker., Rózsa utca 67. szám alatti székhely, Bp, IX,ker., Knézich utca 14. szám alatti valamint a Bp. VII, ker, Dózsa György u. 82/b szám alatti  telephelyekkel  

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ (13.o.) 

Mentálhigiénés csoportvezető 
(25.o.) 

Helyettes: Mentálhigiénés csoportvezető helyettes 

Pszichológus (26.o.) 
Székhelyen és telephelyeken 

 

-Mentálhigiénés 
munkatárs 
(26.o.)  

 

- Foglalkoztatás 
szervező  (26.o.) 

 
 

Knézits utcai 
telephely 

 

 

-Mentálhigiénés 
munkatárs 
(26.o.) 
 

- Foglalkoztatás 
szervező  
(26.o.) 
 

Rózsa utcai 
Székhely 

-Mentálhigiénés 
munkatárs  
26.o.) 
 

- Foglalkoztatás 
szervező 
 (26.o.) 

 

Dózsa Gy. úti 
telephely 

 

1 melléklet 

- Gyógytornász   (21.o) 
- Gyógymasszőr (21.o.) 

Székhelyen és telephelyeken 
 

 

 

Intézményvezető ápoló (16.o) 
Helyettes: Intézményvezető ápoló helyettes 

-Gyógyszer-tári 
asszisztens (22.o.) 

Telephelyi 
krízishelyzetre 

korlátozó 
intézkedések 

meghoz. kijelölt 
személy  (20.o.) 

 

Telephelyi 
Szakképzett 
ápoló (22.o.) 

 

-Telephelyi  
takarító (24.o.) 
-Telephelyi 
konyhai kisegítő. 
(24.o.) 
- Telephelyi 
mosónő (24.o.) 
 

Dózsa Gy. úti 
telephely 

 

Telephelyvezető 
ápoló (19.o.) 

Telephelyi 
Segédápoló  

(23.o.) 

 

Krízishelyzetre 
korlátozó 

intézkedések 
meghozatalára 
kijelölt személy 

(20.o.) 

 

Szakképzett 
ápoló (22.o.) 

 

Rózsa utcai 
székhely 

 

Telephelyvezető 
ápoló (19.o.) 

Segédápoló  
(23.o.) 

 

Telephelyi 
krízishelyzetre 

korlátozó 
intézkedések 

meghoz. kijelölt 
személy  (20.o.) 

Telephelyi 
Szakképzett 
ápoló (22.o.) 

- Telephelyi 
takarító (24.o.) 
- Telephelyi 
konyhai kisegítő. 
(24.o.) 
-Teleohelyi 
mosónő (24.o.) 

Telephelyi 
Segédápoló  

(23.o.) 

 

Knézits utcai 
telephely 

 

Telephelyvezető 
ápoló (19.o.) 

- Pénztáros 
(28.o.) 

- Pénzügyi 
munkatárs 
(29.o.) 

- Gazdasági 
ügyintéző 
(29.o.) 

- Informatikus 
(29.o.) 

- Adminisztrátor 
(30.o.) 

- Adatrögzítő 
(30.o.) 

 

Pénzügyi.-
számviteli 

csoportvezető 
(27.o.) 
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-Segédmunkás 
(34.o.) 

- Portás (32.o.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Knézits utcai 
telephely 

- Anyag és 
eszközgazd. 
csoport vezető 
helyettes 
(32.o.) 

-Raktáros 
(32.o.) 

-Gépkocsive-
zető (31.o.) 

- Portás (32.o.) 

- Segédmun-
kás (33.o.) 

- Mosónő  
(33.o.) 

 

Rózsa utcai 
székhely 

Anyag-, eszközgazdálkodási és 
műszaki csoportvezető, gondnok  

(31.o.) 

-Segédmunkás 
(33.o.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dózsa Gy. úti 
telephely 

Szakács (34.o.) Élelmezési 
raktáros (34.o.) 

- Konyhai 
kisegítő 
(35.o.) 

Élelmezésvezető (33.o.) 
Helyettes: Élelmezési raktáros 

Gazdasági vezető (15.o.) 
Helyettes: Pénzügyi számviteli csoportvezető 

Belső ellenőr (18.o.) 

Tűz- és munkavédelmi megbízott (19.o.) 

Orvosok (18.o.) 

ÉLELMEZÉSI CSOPORT  
  

ANYAG-ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI, 
MŰSZAKI CSOPORT  

PÉNZÜGYI ÉS 
SZÁMVITELI 
CSOPORT ÁPOLÁSI –GONDOZÁSI CSOPORT 

 
MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT 

-Takarító (24.o.) 

 


