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Az intézmény múltja… 

A Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Idősek Otthona Budapest XI. kerületének dél-nyugati 

határán, Budaörs szomszédságában található kiemelt zöldövezetben. A múlt század második felében 

létesített szegényház alapításáról nem állnak rendelkezésünkre eredeti íratok, de annyit biztosan tudni 

lehet, hogy 1875-ben apácák segítségével működő szegényházban főként idős hajléktalanok ellátását 

biztosították. Ebből az időből származik egy étlap (másolata az igazgatási épület folyosóján 

megtekinthető), mely betekintést enged az akkori ellátási, étkezési szokásokba. Az intézetet több 

épületegyüttes alkotta, a lakóépületekben 15-20 ágyas szobákban helyezték el a rászorulókat. Ezen túl 

a gazdasági épületekben sertéshizlalda, tehenészet és kertészet működött. A gondozó apácák szállása a 

mai „Bagolyvár” volt. A II. világháborút követően az apácák munkáját nővérek vették át. Rövid ideig 

1952 és 1957 között szünetelt a gondozás, pártiskolaként működött az intézmény, ezt követően ismét a 

rászorulók vehették birtokukba.  

… és jelene 

Napjainkban három telephelyen 646 fő, többségükben ápolásra, gondozásra szoruló idős ember 

otthona.   
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Kamaraerdei központi részleg  

(1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. 

Az intézmény megközelíthetősége 

A Bp. XI. ker. Kosztolányi Dezső térről a 87 és 87/A jelzésű autóbusszal, valamint az I. ker. 

Batthyány téri végállomásról induló 41-es villamossal. Törökbálint felől Budaörs érintésével a 88-as 

autóbusszal.  

Az elhelyezés körülményei 

Az otthon 7,5 hektáros parkban helyezkedik el. Három épületben folyik az idősek ellátása.  

Az „A” épületben négy szinten, kétágyas, erkélyes, mosdóval felszerelt szobákban 200 fő részére 

biztosítanak ellátást. A vizesblokkok szintenként a folyosók végén helyezkednek el. Minden emeleten 

jól felszerelt teakonyha áll lakóink rendelkezésére. A földszinten található az intézeti könyvtár, közel 

20.000 kötetes könyvállományával. Az elmúlt években elsősorban intézeti forrásokból felújították a 

vizesblokkokat. 2005-ben felügyeleti és intézeti forrásból került sor a homlokzati nyílászárók 

cseréjére. 

A”B” lakóépület 1986-ban újították fel. Az épületben kapott helyet a betegellátó részleg, ahol 100 fő 

részére nyújtanak adekvát szolgáltatást, 4 ágyas mosdóval felszerelt szobákban. A vizesblokkok a 

folyosókon helyezkednek el. 

A „C” emeltszintű épületben, 100 lakó részére egy és kétágyas fürdőszobás lakrészeket alakítottak ki. 

Az épületet 1997-ben adták át. 

 

      

                                Szökőkút                        Kápolna                            Folyosó és társalgó 

         

                Foglalkoztató                                                         Lakószobák 

 



Rupphegyi úti telephely 

(1112 Budapest, Rupphegyi u. 7.) 

Az intézmény megközelíthetősége 

A Budapest, XI. ker. Móricz Zsigmond körtérről (Villányi úti végállomásról) a piros gyors 40-es és a 

sima 40-es autóbuszokkal. 

Az elhelyezés körülményei 

Az otthon 2002. augusztusa óta működik. A 1-2-4 ágyas, fürdőszobás szobákban 126 fő ellátását 

biztosítják. Az épületet kis gondozott park, fenyves veszi körül. A lelki élet gyakorlásához 

rendelkezésre áll önálló ökomenikus kápolna. 

 

       

                         Zöldövezet                                Belső udvar                                   Étkező                          
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Bánk bán utcai telephely (1115 Budapest, Bánk bán u. 12-20.) 

Az intézmény megközelíthetősége  

BKV-járművekkel, a Bp. XI., Bartók Béla út vonalán a 49-es és 19-es villamosokkal, valamint a 

Tétényi út vonalán a piros – gyors – 7-es, valamint sima 7-es autóbuszokkal a Szent Imre Kórház 

megállónál (a két útvonal közötti területen található az intézmény) történő leszállással. 

Az elhelyezés körülményei 

Az épület 6114 m
2
 területen, Kelenföld szívében található, 120 férőhellyel. Az otthon 1997. 

decembere óta működik. Kétágyas, pici vizesblokkal felszerelt lakrészek kerültek kialakításra. Az 

épülethez parányi kert tartozik. Ezt az otthont elsősorban azok az idősek választják, akik szeretnének 

közelebb maradni a város forgatagához, ugyanakkor csendes környezetre vágynak. 

      

                Kert                       Folyosó                                    Étkező                                 Lakószoba 

Az intézményben élők teljes ellátásban részesülnek. 

Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások 

Minden telephelyen biztosított a napi 3-szori étkezés (szükség szerint diétával). egészségügyi 

alapellátás (24 órás ápolónői felügyelet,rendszeres orvosi, szakorvosi ellenőrzés, szűrővizsgálatok, 

gyógyszerellátás az intézmény gyógyszerlistája szerint). Ruházat, textíliák tisztítása, illetve javítása. 

Az ellátottak kényelmét, nyugalmát biztosítják társalgók, a nővérhívó rendszer, könyvtár. Nyári 

időszakban (saját busszal) rendszeresen kirándulásokat szerveznek, esetenként meghívott művészek 

részvételével könnyűzenei és operett előadások is tarkítják programokat. Köszöntik név- és 

születésnapjukat ünneplőket.  

A központi telephelyen található a 100-150 fő befogadására alkalmas szociális épület, mely az elmúlt 

években történt folyamatos felújítási munkákat követően alkalmas intézeti szintű rendezvények 

lebonyolítására. Nem maradhat el az Erzsébet-Katalin bál, a pótszilveszter és a farsangi bál sem, 

ilyenkor lakóink fantáziadús ötletei okoznak mindenki számára kelleme. 

A központi telephelyen működnek az alaptevékenységet kiszolgáló egységek, a központi irányítás, az 

1000 adagos konyha. Itt kaptak helyet a karbantartó részleg műhelyei, a raktárak, gépkocsi tároló, 

pipere mosoda. 2005. október hónapban adták át az (Idősek Hónapja alkalmából) a lakók és 

hozzátartozók kezdeményezésével szervezett gyűjtőakció révén épülő kerti tavat és tó körüli pihenő 

parkot. 

Esetenkénti térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

Fodrász, manikűr, pedikűr, büfé, múzeum, színházi előadás látogatása. 


