
I. 339/2007. Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 29/1993 Korm. Rendelet (továbbiakban Tr.) módosításáról 
(főbb rendelkezések): 

 
1) Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami 
hozzájárulást határoz meg, a szolgáltatásra, ellátásra vonatkozó szolgáltatási önköltség 
kiszámítását követően az egyes normatívkategóriákhoz tartozó normatív állami hozzájárulás 
levonásával kell az intézményi térítési díjakat megállapítani. 

 
2) A Tr. 4/A. §-a a következő bekezdéssel egészül ki: 
           Az Szoc. tv. 115.§-ának (2) bekezdése (lásd:lentebb) szerinti minimális személyi 
térítési díj: 
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. 

 
Szoc. tv. 115. §-a:  
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető 

konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban 
tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, kivéve, ha az 
intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot. Ebben az esetben külön jogszabályban 
meghatározott összegű személyi térítési díjat kell fizetni. 
 

 
3) Az eddig szabályozás szerint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében egy éves 
időtartamra utólag kellett megfizetni a személyi térítési díjat, ha önkormányzati rendelet vagy 
a megállapodás eltérően nem rendelkezett. Ez a rendelkezés 2008. január 1-től kikerül a 
rendeletből. 
 
4) Étkeztetés esetében annyiban módosul a szabályozás, hogy az intézmény térítési díja nem 
haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami 
hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. 
(Korábbi szabályozásban nem volt benne, hogy az egy ellátottra jutó önköltség.) 
 
 
5) Házi segítségnyújtás esetében a gondozási óradíj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó 
szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó 
összegét. 
(Korábbi szabályozás szerint a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltséget kellett figyelembe 
venni.) 
Házi segítségnyújtás esetében 2008. január 1. napjától a gondozási naplóban az ellátott nevét 
a lakáson kívül végzett tevékenység esetében is fel kell tüntetni. 
Amennyiben egy családon, illetve háztartáson belül többen részesülnek házi 
segítségnyújtásban, a fizetendő személyi térítési díjat külön-külön kell meghatározni. 
Házi segítségnyújtásban ideiglenesen részesülő személy jövedelemvizsgálatát abban az 
esetben kell elvégezni, ha a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt. 
 
6) Nappali ellátás esetén 2008. január 1. napjától az intézményi térítési díjat külön kell 
meghatározni  
 a csak napközbeni  tartózkodást igénybe vevőkre, illetve 
 a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre. 



Fogyatékos személyek nappali intézményében a gyermekvédelmi törvény szerinti gyermekek 
napközbeni ellátása keretében igénybe vehető kedvezményes étkeztetés. 
 

II. 339/2007. Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatások 2008. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről szóló 
260/2007. (X.4.) Korm. Rendelet módosításáról: 

   
A Szoc. tv-ben bevezetésre került a bázis-szállás, mint új szolgáltatási forma. A területi 
kiegyenlítési rendszerről szóló Korm. Rendelet rendelkezései közé bekerül, hogy bázis-
szállás esetén nem kell befogadást kérni. 
 


