
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ország egyik meg-
határozó karitatív szervezete, amely keresztény érték-
rend alapján végzi tevékenységét. Több mint kétszáz 
intézménye és százhúsz csoportja rászoruló emberek 
százezreinek nyújt segítséget. 

A Szeretetszolgálat a több mint 900 éves Szuverén Mál-
tai Lovagrend magyarországi segélyszervezete. Jelmon-
data a hit védelme és a szegények szolgálata, jelképe a 
nyolcágú máltai kereszt, melynek ágai a nyolc evangé-
liumi boldogságot jelentik. Budapesten 1989. február 
4-én alapították, elnöke Kozma Imre atya. 

Munkatársai és önkéntes segítői keresztény szellemi-
ségen alapuló szolgálatot végeznek. A máltai szervezet 
meghatározó szerepet játszik a hajléktalan emberek, 
az idősek és a fogyatékkal élők ellátásában, jelen van 
a nyomorban élő közösségek mindennapjaiban, esélyt 
teremt a leszakadó családok felzárkózására. A Szeretet-
szolgálat fontos küldetése a társadalom peremére sod-
ródott emberek visszavezetése. Számos eszközzel segíti 
a kirekesztett emberek elfogadását, támogatja a nyo-
morban élők felemelését, és esélyt teremt a leszakadó 
közösségekben született gyerekeknek.

A Máltai Szeretetszolgálat mindennapos működése so-
rán egyszerű és gyakorlatias válaszokat keres a problé-
mákra. Útkereső kísérletei során a Szeretetszolgálat csi-
náltatott először szemüveget hajléktalan embereknek, 
vezette be Magyarországon a jelzőrendszeres házigon-
dozást, nyitotta meg az első kerekesszék-javító műhelyt. 
A roma telepeken indított esélyteremtő programjait ál-
talános nemzetközi elismerés kíséri, miközben a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét itthon Ma-
gyar Örökség Díjjal ismerték el.

A máltai szemléletmód szerint az igazi segítség nem 
csupán a pillanatnyi szükséget enyhíti, hanem annál 
többet ad. A szolgálat ilyen értelemben azt jelenti, hogy 
a bajba jutottak előtt mindig nyitva áll egy ajtó, van egy 
bármikor felhívható telefonszám, van hová fordulni a 
segítségre szorulóknak.

Részletes információk 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
tevékenységéről: www.maltai.hu
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A Kormány döntése alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat veszi át az 
Ön számára idősek otthona ellátást nyújtó intézmény fenntartói feladatait 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól, várhatóan 2017. július 
1-től. Az Ön ellátása változatlan feltételekkel biztosított, a Máltai Szeretet-
szolgálat új megállapodást köt Önnel, ez a dokumentum alapozza meg az 
ellátás igénybevételét.
Tudjuk, hogy az állandóság mennyire fontos az Ön életében, törekszünk 
rá, hogy változás a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon. Elkötele-
zettek vagyunk a meglévő munkatársak megtartásában, továbbfoglalkoz-
tatásában. Az Ön ellátását várhatóan ugyanazok a nővérek végzik majd.
Az Ön elhelyezésének lényeges feltételein nem változtatunk, ezeket to-
vábbra is a szakmai rendeletek határozzák meg.

Mi az, ami ugyanaz marad?
•	 lakhatása körülményei nem változnak, természetesen ugyanabban a 

szobában lakhat, amelyben eddig,
•	 nem változnak az étkeztetés feltételei, az ételt pedig a megszokott fő-

zőkonyha készíti ezután is,
•	 a költőpénz mértéke nem változik,
•	 továbbra is a jogszabályok alapján állapítjuk meg a személyi térítési 

díjat,
•	 a korábban megszokottak szerint hozzájut a gyógyszerekhez és egyéb 

segédeszközökhöz,
•	 az eddig igénybe vett szolgáltatások továbbra is elérhetők lesznek,
•	 az intézményi ellátás időtartama változatlan marad (amennyiben ha-

tározott idejű szerződése volt, az ellátás záró napja nem változik, ha 
határozatlan időtartamú szerződése volt, úgy az marad határozatlan 
idejű).

Befolyásolja az ellátást az új fenntartó érkezése?
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat fő bevételi forrása a központi költség-
vetési támogatás, gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott. A mindennapi 
működésben az eddigi jó gyakorlatokat megtartjuk. Ha Önök nem elé-
gedettek egy szolgáltatással, megvizsgáljuk, hogy miként lehetne jobbá 
tenni azt. Lehetőség szerint tovább javítjuk az ellátás körülményeit. Az 
épületekre és a kertre jó gazda módjára vigyázunk, az elhasználódott esz-
közöket lehetőségeink szerint pótoljuk, újra cseréljük.

Mi változik az intézmény átadásával? 
A munkatársakat a Máltai Szeretetszolgálat alkalmazza majd. 
A személyi térítési díjat ezután a Szeretetszolgálat számára kell megfizetni. 
Küldetésünk, hogy a fizikai ellátás mellett a keresztény, segítő szemlélet 
szerint szolgáljuk a rászoruló embereket. Új lehetőségeket teremtünk 
azok számára, akik szeretnének hitéleti eseményen, rendezvényen részt 
venni, vallásukat gyakorolni. Az ezeken való részvétel önkéntes, termé-
szetesen nem kötelező. 

az intézmény fenntartójának változásáról
Tájékoztató


