
Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési 
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós 
bentlakásos intézményre vonatkozó szabályok: 
 
 
 

 Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és 
szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményre vonatkozó 
szabályok hatályon kívül helyezése alapján 2008. január 1-jétől új emelt 
szintű intézményre, illetve férőhelybővítés esetén új emelt szintű 
férőhelyre nem lehet működési engedélyt kiadni. (2006. évi CXVII. 
törvény 38. § (11) bekezdés)  

 
 Ezt az időpontot (2008. január 01.) követően az átlagot jóval meghaladó 
minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós 
bentlakásos intézményekre, illetve az emelt szintű férőhelyekre a 2007. 
december 31-én hatályos szabályokat a továbbiakban is kell alkalmazni. 

 
„A Szoc. tv. 2007. december 31-én hatályos 117/B. §-a: 

 
          (1) A külön jogszabályban meghatározott, az átlagot jóval meghaladó 

minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos 
intézményben a személyi térítési díj mellett az intézményi elhelyezéskor egyszeri 
hozzájárulás, vagy az intézményi ellátás során személyi térítési díj pótlék is 
kérhető. Az egyszeri hozzájárulás összege az emelt színvonalú bentlakásos ellátás 
jogcímen egy ellátott után járó tárgyévi normatív állami támogatás hétszeresét, a 
személyi térítési díj pótlék a havi intézményi térítési díj kétszeresét nem haladhatja 
meg. Az egyszeri hozzájárulást az intézménybe történő beköltözés után kell 
megfizetni. Ha a gondozás - a haláleset kivételével - vagy a férőhely emelt szintű 
minősítése az intézménybe történő beköltözést követő öt éven belül megszűnik, az 
egyszeri hozzájárulásnak az időarányos részét vissza kell fizetni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri hozzájárulás összegének legalább tíz 
százalékát a fenntartó elkülönítetten kezeli, az (1) bekezdésben meghatározott 
visszafizetési kötelezettség teljesíthetősége érdekében. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri hozzájárulás összegének legalább harminc 
százalékát szociális intézményfejlesztésre, működtetésre, valamint a tárgyi, 
személyi feltételek javítására kell fordítani.” 
 

 2008. január 1-je után felvett ellátottak után az emeltszintű normatívára 
jogosult az intézmény. 



 A 2007. december 31-én ellátásban részesültek esetén, ha az intézmény 
elvégezteti a gondozási szükséglet vizsgálatot, stb. (2007. évi CXXI. 
törvény 81. §. (6) bekezdés), a Szoc. tv. 2007. december 31-én hatályos 
117. §. (3) és (4) bekezdése esetükben nem alkalmazható.          


