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2113 Erdőkertes Petőfi Sándor u. 49. 
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„Nincs fantasztikusabb, nincs rejtélyesebb, mint a mindennapi ember, az élet maga.” 

(Jókai Anna) 

 

Az intézmények megközelíthetősége 

 

A gödöllői otthon Budapestről az M3-as 

autópályán (28km), illetve a gödöllői 

HÉV vonalán érhető el, a Szabadság téri 

megállótól. 

Az erdőkertesi intézmény Budapesttől 

30 km-re északra, egy eredetileg 

üdülőtelep céljára szolgáló területen 

működik. Az M3-as autópályáról 

Gödöllőnél kell letérni Veresegyház 

irányába. Vonattal a Nyugati 

pályaudvarról a Veresegyház-Vác 

útvonalon érhető el a fővárosból. 

 

Elhelyezés körülményei  

 

A Fővárosi Önkormányzat gödöllői Idősek Otthonát 1958-ban alapították. A lakók elhelyezése 3 épületrészben, 1-2-

3-4 ágyas szobákban történik. Két-három-négy ágyas elhelyezésre a lifttel és erkéllyel ellátott „régi” épületben van 

lehetőség. A vizesblokk emeletenként a folyosón található. A földszinten a tágas ebédlőhöz kapcsolódik egy 

modern, minden igényt kielégítő büfé, a társas kapcsolatok fenntartására a második emeleti társalgó, valamint a 

földszinti kis szalon áll rendelkezésre. A földszintes épületet 1996-ban adták át, 100 férőhelyes, amely 

mozgássérültek ellátására is alkalmas. Az 50 kétágyas lakószobából 10 családi, amelyben külön fürdőszoba és 

főzőfülke van, 10 lakószoba önálló fürdőszobával rendelkezik, a további 30 lakószobánál 2 kétágyas szobához 

tartozik egy közös zuhanyozó és toalett. Az épület központi folyosójának baloldalán találhatók a nővérhívóval is 

ellátott lakószobák, amelyek parkosított pihenő udvarokra is nyílnak. Jobb oldalon a kiszolgáló helyiségek, a káddal 

ellátott fürdőszobák, könyvtár, foglalkoztató helyiségek, ebédlő, teakonyhák, tornaterem és társalgó található. A 

demenciában szenvedő betegeket 3-4 ágyas szobákban látják el. 

 

 

 

Férőhelyek száma: 242 fő, „régi” („A” és „B”) épületben 192 fő (ebből 62 férfi, 104 női, 26 fő családi elhelyezés), 

az „új” épületben 50 fő (ebből 4 férfi, 36 női és 10 fő családi elhelyezés). 
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Gödöllő I. telephely - udvar és az új épület étkezője 

 

 

      
 

 

Gödöllő II. telephely – udvar 

 

 

      
 

 

Gödöllő II. telephely – előszoba és társalgó 

 

 

 

Az erdőkertesi otthon kétszintes, lift nélküli kőépület 2 – 3 – 4 ágyas szobákkal. A vizesblokk a 

folyosó végén található. 

Férőhelyek száma: 52 fő. 

 



       
   

Erdőkertes – udvar és társalgó 

 

      
 

Erdőkertes –könyvtár, étkező, lakószoba 

 

    

 Az intézményben élők teljes ellátásban részesülnek. 
 
Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások 

 

 Étkezés: napi 3-5 alkalommal. Az otthon saját konyhájában főznek, orvosi javaslatra többféle 

diétát nyújt. Rendelkezésre áll több teakonyha azok számára, akik szívesen sütnek - főznek.  

 Ruházat: ágyneműről és tisztálkodási szerekről az otthon gondoskodik. Akinek szükséges, 

ruhával is ellátják.  

 Orvosi ellátás: 24 órás ápolónői felügyelet.  

 A szabadidő eltöltése érdekében az otthon munkatársai rendszeresen szerveznek 

kirándulásokat, színház- és múzeum látogatásokat, valamint helyi műsorokat, rendezvényeket. 
 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

Fodrász, pedikűr, manikűr, vendégétkeztetés, vendégszoba. 

 

 


