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Törvényi szabályozás

Általános keretek meghatározása:

1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokrólellátásokról

Végrehajtás szabályozása:

29/1993 (II.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról



Térítési díj meghatározása

1993. évi III. Törvény  114. § (1) bekezdés:

„Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokért térítési díjat kell fizetni.”

1993. évi III. Törvény  114. § (3) bekezdés:1993. évi III. Törvény  114. § (3) bekezdés:

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik;
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében akinek a családja jövedelemmel 
(119/C. §) nem rendelkezik;
c) bentlakásos ellátás esetében a 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául 
szolgáló vagyona nincs.



Intézményi térítési díj 1.

1993. évi III. Törvény 115. § (1):

Intézményi térítési díj: 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
térítési díja. 

Intézményi térítési díj: 

A szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
különbözete. 



Intézményi térítési díj 2.

Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű 
normatív állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési 
díjat valamennyi normatíva kategóriára külön meg kell határozni. 

Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 
szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek 
szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő 
megosztásával. 

Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési 
díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami 
hozzájárulással kell számítani.



Intézményi térítési díj 3. 

1993. évi III. Törvény 115. § (9):

A szolgáltatási önköltség:

A szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló A szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek) egy szolgáltatási 
egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet 
az előző év adatai alapján, a tárgyév március 1-jéig kell 
megállapítani. 

A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható.



Intézményi térítési díj 4.

1993. évi III. Törvény 115. § (10):

A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint 
kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál 
alacsonyabb összegben is meghatározhatjaalacsonyabb összegben is meghatározhatja

29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet Általános Szabályok

A szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás 
különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, 
ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó 
alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz.



Intézményi térítési díj meghatározása

29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet Általános Szabályok

(5) Az intézményi térítési díjat - a házi segítségnyújtás, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat 
kivételével - ellátási napra vetítve kell megállapítani.

(6) A tartós bentlakásos intézmény, valamint az átmeneti elhelyezést 
nyújtó intézményben a napi intézményi térítési díj mellett havi 
intézményi térítési díjat is meg kell határozni.

havi intézményi térítési díj = a napi intézményi térítési díj x 30

(7) A (6) bekezdésben meghatározott intézmények intézményi térítési 
díját a fenntartó intézményenként, telephelyenként és épületenként 
is meghatározhatja.



Személyi térítési díj

1993. évi III. Törvény 115. § (2):

Személyi térítési díj:
A kötelezett által fizetendő térítési díj.

Személyi térítési díj:
Nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

Kivétel: ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív 
számot. Ebben az esetben külön jogszabályban meghatározott 
összegű személyi térítési díjat kell fizetni.



� 114. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

� (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint
� a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
� b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
� c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, 

örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek 
családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség 
teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének két és félszeresét,

� d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,� d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
� e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont 

alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)
� köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: 

kötelezett).
� (3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
� a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
� b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében akinek a családja 

jövedelemmel (119/C. §) nem rendelkezik,
� és bentlakásos ellátás esetében a 119. § (2) bekezdése szerinti 

jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. 



Személyi térítési díj felülvizsgálata

1993. évi III. Törvény 115. § (6):

A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül 
évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.

Kivétel: ha a díjfizetésre kötelezett jövedelme

a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési 
díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át 
meghaladó mértékben növekedett.



Térítésmentesen nyújtott 
szolgáltatások

1993. évi III. Törvény 115/A. §

Térítésmentesen kell biztosítani

a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,
b) a népkonyhán történő étkeztetést,
c) a családsegítést,
d) a közösségi ellátásokat,
e) az utcai szociális munkát,
f) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást,
g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást.



Szociális alapszolgáltatások térítési 
díjának megállapítása 1.
1993. évi III. Törvény 116. § (1) 

A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál 
figyelembe kell venni:

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét;a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét;

b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a 119/C. § (3) bekezdése 
szerinti jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmet;

c) kiskorú igénybe vevő esetén - a b) pont szerinti kivétellel - a vele közös 
háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét



Szociális alapszolgáltatások térítési 
díjának megállapítása 2.
1993. évi III. Törvény 116. § (2) 

Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan 
nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó 
szabadon állapítja meg.

1993. évi III. Törvény 116. § (3) 1993. évi III. Törvény 116. § (3) 

A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem 
haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem

a) 25%-át étkeztetés,
b) 20%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, 

illetve támogatószolgáltatás,
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében.



Intézményi ellátásért fizetendő 
térítési díj
1993. évi III. Törvény 117. § (2):

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem 
haladhatja meg az ellátott havi - idősotthoni ellátás esetében a 
119/C. § (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban 
meghatározott – jövedelménekmeghatározott – jövedelmének

a) 15%-át a nappali ellátást, illetve 30%-át a nappali ellátást és ott 
étkezést;

b) 60%-át az átmeneti elhelyezést;

c) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést;

d) 80%-át, a c) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó 
intézmények esetén.



Személyi térítési díj összege

29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet Általános Szabályok 
Az Szt. 115. §-ának (2) bekezdése szerinti minimális 
személyi térítési díj

a) étkeztetés - ide nem értve a népkonyhát - esetében 50 Ft/nap,a) étkeztetés - ide nem értve a népkonyhát - esetében 50 Ft/nap,

b) nappali ellátás esetében - ide nem értve a hajléktalan személyek 
nappali ellátását - étkezés igénybevételével 70 Ft/nap, étkezés 
igénybevétele nélkül 20 Ft/nap.

4/B. § A személyi térítési díjat konkrét összegben, forintra kerekítve kell 
megállapítani.



Alapellátások személyi térítési díjának 
megállapítása 1.

▪ Étkeztetés
Állami normatívával csökkentett szolgáltatási önköltség egy 
étkezési napra jutó összege.

▪ Házi segítségnyújtás
Állami normatívával csökkentett szolgáltatási önköltség egy 
ellátási órára jutó összege.

▪ Támogató szolgálat
A szolgáltatási önköltség és a normatíva különbsége alapján 
megállapított óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll.



Alapellátások személyi térítési 
díjának megállapítása 2.

▪ Hajléktalan személyek átmeneti szállása

Alapesetben: intézményi térítési díjAlapesetben: intézményi térítési díj
Első 30 nap: személyi térítési díj nem kérhető
Kiskorú esetében: az intézményi térítési díj 50%-a

▪ Éjjeli menedékhely

Az alapszolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.



Tartós bentlakásos intézmények
29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet 26. § (1) 

A személyi térítési díj meghatározásánál nem vehető figyelembe az 
ellátásban részesülő

a) foglalkoztatásából származó munkajutalma, illetve 
munkarehabilitációs díja,munkarehabilitációs díja,
b) tanulmányi ösztöndíja,
c) költőpénze.

29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet 26. § (2) 

Az ideiglenesen beutalt ellátott esetén az ideiglenes beutalás 
tartamára a térítési díj alapjául szolgáló jövedelmet az önálló lakás 
(ingatlan) fenntartásával kapcsolatos igazolt költségekkel (lakbér, 
hiteltörlesztés, közös költség stb.) csökkenteni lehet.



Költőpénz

1993. évi III. Törvény 117/A. § (1):

A bentlakásos intézményekben - kivéve a hajléktalan személyek átmeneti 
szállását és az éjjeli menedékhelyet - a jövedelemmel nem rendelkező 16 
év fölötti ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az 
intézmény költőpénzt biztosít. intézmény költőpénzt biztosít. 

A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy 
állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz 
összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érő 
jövedelmét.

Kivétel: ha az intézményi elhelyezést a gyámhivatal határozata alapozza meg. 
(118 §)



Köszönöm a figyelmet.

Abod Aranka
MRE Szeretetszolgálati Iroda
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tel:06/30/241 8673


