
Támogató szolgálatoknál



Kérelem
 Szabályozza: (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (1) 

bekezdés),

 Történhet: szóban, vagy írásban, az alakszerűségre 
nincs szabály
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Orvosi igazolás
 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (2) bekezdés, 

9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. 
rész, (VÁLTOZOTT!)

 vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, 
illetve annak megszűnését követő 30 napon belül 
történő igénylésnél a kórházi zárójelentés



Orvosi igazolás minta
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Szociális rászorultság vizsgálata
 Vizsgálni, felülvizsgálni kell (Szt. 59/A. § (1) bekezdés 

c) pont, (2)-(3) bekezdés) 

 Kik vehetik igénybe? (65/C. § (4)-(5) bekezdés) 

 Milyen iratokkal lehet igazolni? (9/1999. (XI.24.) 
SZCSM rendelet 22. §)

 Elszámoláshoz szükséges információk, feladategység 
számítása (2016. évi XC. törvény 2. melléklete III./3./L)



Értesítés az igénybevétel 
feltételeiről
A kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell:

 a szolgáltatás feltételeiről,

 az ellátás kezdő időpontjáról, 

(Szt. 95. § kötelezővé teszi, formai előírás nincs rá)



Értesítés az igénybevételről
 Formai előírás nincs rá, csak elutasítás esetén kell 

írásos formát alkalmazni (Szt. 94/A. § (2) bekezdés) 



Jövedelemvizsgálat
 Mikor? A szolgáltatás megkezdését megelőzően, 

valamint a térítési díj felülvizsgálatakor.

 Kiterjed az ellátott havi jövedelmére (Szt. 119/C. §)

 Hogyan? A jövedelemnyilatkozat kitöltésével .

 Eredményét rögzíteni kell a személyi térítési díj 
megállapításáról, és felülvizsgálatáról szóló 
értesítésben (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. §)



Jövedelem nyilatkozat
 Szabályozza: 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (3) 

bekezdés 

 Formai követelmény: 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 
1. sz. melléklet II. rész szerint (2 oldalas)
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Nyilatkozat önkéntes fizetésről
 Formai előírás nincs rá, írásos nyilatkozat (Szt.117/B. 

§ szerint)

 Ebben az esetben nem kell az Szt. 119/C.§ szerint 
jövedelemvizsgálatot végezni és a 9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti 
jövedelemnyilatkozatnak csak a fejlécét kell kitölteni



Nyilatkozat önkéntes fizetésről 
minta
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Megállapodás
 Szabályozza: Szt. 94/C.§ (1), (3) bekezdés 

 Az ellátás megkezdése előtt

 A fenntartó, vagy az általa megbízott személy az 
ellátást igénybevevővel vagy a törvényes képviselővel 

 Írásban

 Jognyilatkozat (nem külön dokumentáció!)

 Megszűnés, megszüntetés esetei (felmondási idő!)



A megállapodás kötelező tartalmi 
elemei:
 az ellátás kezdetének időpontját,

 az ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan 
időtartam megjelölését),

 az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások 
tartalmát,

 a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére 
vonatkozó szabályokat, (amennyiben az ellátás térítési 
díj-fizetési kötelezettséggel jár)

 az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.



A megállapodás nem kötelező 
tartalmi (de ajánlott) elemei:
 az ellátás megszűnésének, megszüntetésének esetei,
 jogorvoslati lehetőségek,
 ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége 

 a dokumentumba legalább annyit célszerű feltüntetni, hogy a 
székhelyen/telephelyen/nyitva álló helyiségben jól látható 
helyen ki van függesztve), vagy

 egy külön dokumentumban tájékoztatni az ellátást igénybe 
vevőt az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről, fogadóórájáról, 
így változás esetén nem kell megállapodást módosítani.

 adatkezelési nyilatkozat,
 a személyes adatok országos TAJ alapú elektronikus 

nyilvántartásban történő kezeléséről szóló 
tájékoztatás. 



Nyilvántartás
 A szolgáltatás megkezdése előtt (Szt. 20. § (2) 

bekezdés), 

 A szolgáltatás megkezdése után (Szt. 20. § (4) 
bekezdés)

 Elektronikusan is vezethető
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KENYSZI
 Szabályozza: (Szt. 20/C. §, 415/2015. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 3.-11. §) 

 Az ellátás megkezdésekor rögzíteni kell az ellátást 
igénybevevő adatait a rendszerben

 Milyen típusú szolgáltatást vesz igénybe

 Milyen időtartamra szól a megállapodás

 Napi jelentés



Szakorvosi igazolás szállítás közbeni 
állandó felügyeletről
 Szabályozza: 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 14/A.§ (6) 

bekezdés; 

 Írásban, alakszerűségre nincs szabály

 Pszichiáter vagy neurológus szakorvos állíthatja ki
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Ismételt kérelmezés esetén
 Az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított 

három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén 
az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei 
alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell 
arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak 
tekintetében időközben nem következett be 
változás. (9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3. § (1a) 
bekezdés)



Térítési díj számítása
Szabályozza: 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról

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



Önköltség számítás
 A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán 

felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 78-80. §-ai szerinti költségek,) egy 
szolgáltatási egységre, amelyet tárgyév április 1-jéig 
kell megállapítani.



Intézményi térítési díj 
megállapítása
 „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe 

tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított 
összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az 
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig 
állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem 
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi 
térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az 
intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az 
önköltség számítása során a közös költségelemeket a 
szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell 
megosztani.”(1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdés)



Személyi térítési díj megállapítása
 A személyi térítési díj az, amit ténylegesen fizetni kell 

az ellátásért, melynek összege nem lehet több, mint az 
intézményi térítési díj.

 „A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a 
továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető 
konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást 
igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban 
tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg 
az intézményi térítési díj összegét.” (1993. évi III. 
törvény 115. § (2) bekezdés)



 A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) 
bekezdése értelmében:

(1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat

d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és 
szállítási kilométerre

vetítve kell meghatározni.



Számítási példa
 Önköltség: 14.000.000.- Ft
 Finanszírozott feladategységek száma: 3500 (személyi segítés 

1200, szállítás 2300)
 Önköltség = számított térítési díj: 

 4000.- Ft/óra, 800.- Ft/km

 Megállapított intézményi térítési díj: 
 450.- Ft/óra, 130.- Ft/km

 Személyi térítési díj: amit a jövedelme alapján ki tud fizetni -
„sávos” óradíj meghatározás, a km-díj alacsonyabb összegű 
meghatározása (pl. 50.- Ft/km). Aki ennél is kevesebbet tud 
fizetni, annál kell alkalmazni a méltányosságot.



Schweitzer Albert Református Szeretetotthon

Budapest, 2017. május 16.


