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2011.11.21. Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Közép-

Magyarországi Szociális Módszertani 
Intézmény és a Kézenfogva Alapítvány 

Közép- Magyarországi Szociális 

Módszertani Intézmény 

Fogyatékos Személyek Otthona:  

szakmai  munka ellenőrzése 

Összegzés: az intézmény a jogszabályban 

meghatározott ellátást nyújt az ápoló-gondozó 
intézményben élő mozgássérült emberek számára. 

Magas színvonalú szakmai munkát végez, kvalifikált, 

felkészült dolgozókkal. Biztosítja a továbbképzés, 
belső továbbképzést is szervez. A kliensek pozitívan 

értékeli az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat. A 

tárgyi és személyi feltételek megfelelnek az 
előírásoknak.  Rendelkezik a kötelezően előírt belső 

szabályzatokkal, Szakmai Programmal, Házirenddel, 

de a Szakmai Program és a Házirend aktualizálása 

nem történt meg. Dokumentációját naprakészen, 
áttekinthetően vezeti és az előírásoknak megfelelően 

tárolja. Az ellátottak tájékoztatása megvalósul. 

Érdekeik védelme és képviselete biztosított.  
Javaslat: a Szakmai program és a Házirend 

felülvizsgálata, aktualizálása a jogszabályi 

változásoknak megfelelően. 

20111.11.21. Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Közép-
Magyarországi Szociális Módszertani 

Intézmény és a Kézenfogva Alapítvány 

Közép- Magyarországi Szociális 
Módszertani Intézmény 

Fogyatékos Személyek rehabilitációs 
Intézménye:  szakmai  munka 

ellenőrzése 

Összegzés: Az intézmény – korszerű személettel- 
komplex rehabilitációs szolgáltatásokat nyújt az 

intézményben élő mozgássérült emberek számára, 

melynek végső célja a társadalmi integrációjuk 
elősegítése. Magas színvonalú szakmai munkát végez, 

kvalifikált, felkészült dolgozókkal. Biztosítja a 

továbbképzés, belső továbbképzést is szervez. A 

kliensek pozitívan értékeli az intézmény által nyújtott 
szolgáltatásokat. A tárgyi és személyi feltételek 

megfelelnek az előírásoknak.  Rendelkezik a 

kötelezően előírt belső szabályzatokkal, Szakmai 
Programmal, Házirenddel, de a Szakmai Program és a 



Házirend aktualizálása nem történt meg. 

Dokumentációját naprakészen, áttekinthetően vezeti 

és az előírásoknak megfelelően tárolja. Az ellátottak 

tájékoztatása megvalósul. Érdekeik védelme és 
képviselete biztosított.  

Javaslat: a Szakmai program és a Házirend 

felülvizsgálata, aktualizálása a jogszabályi 
változásoknak megfelelően. 

2014. 04.22. Budapest Főváros Kormányhivatala 

Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szerv Munkavédelmi Felügyelősége 

Munkavédelmi helyszíni ellenőrzés  A munkavédelmi ellenőrzés által feltárt hiányosságok: 

egyéni védőeszközök juttatási szabályzat kiegészítése 

fokozat vagy osztály megjelölésével, 
Kockázatértékelési szabályzat módosításának kérése, 

elsősegélynyújtásra kijelölt hely jól látható módon ki 

kell helyezni a táblát, Guldmann típusú személyemelő 
magyar nyelvű gépkönyv szem előtt tartása. 

A hiányosságok megszüntetésének határideje:  

2014.06.30. 

2015.10.22. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági 

Igazgatóság 

Minőségvezérelt közétkeztetés 
program- MEREK konyha 

A tesztauditon elért eredmény: 86%, azaz 4 (jó). 

2016.06.13-

tól 
folyamatban 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő zrt. Ingatlan tulajdonosi ellenőrzés MEREK vagyonkezelési szerződésében lévő 

ingatlanok használati viszonyainak ellenőrzése- 
folyamatban -. 

2016.08.12. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-

magyarországi Területi Hivatala 
Ártámogatási és Finanszírozási Osztály IV. 

gyógyászati segédeszköz 

forgalmazás- célellenőrzés 

A MEREK esetében az ellenőrzés alá vont termék 

(rehab gondozásmentes akkumulátor 12V 50 Ah) 
tekintetében összesen 10 db gyógyászati segédeszköz 

és 342.900.-Ft társadalombiztosítási támogatás 

ellenőrzése történt meg. 

A pénzügyi ellenőrzés szabálytalanságot nem 
állapított meg. 

 


