Térítési díjra - 2008. január 1-től hatályos - vonatkozó
szabályok (tartós elhelyezést nyújtó idős otthonok esetében):
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
A térítési díjat :
 az ellátást igénybe vevő jogosult,
 a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
 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,
 a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
 a jogosult tartására bíróság által kötelezett
(továbbiakban együtt: kötelezett) köteles megfizetni .
A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti az ellátottat, ha jelzálogjog alapjául szolgáló, a Szoc. tv.
119/D. § (1) bekezdése szerinti vagyona nincs.
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban:
intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbözete.
Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami
hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatívakategóriára külön
meg kell határozni.
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.
A személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó rendeletében
foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni
viszonyai ezt indokolttá teszik.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési
díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díj összegéről
szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami
fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt.
Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj egyházi
vagy nem állami fenntartó által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj
megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell
megfizetni.

A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal
vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme:
 olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni;
 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben
növekedett.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a
kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott a Szoc. tv.
119/C. § (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban meghatározott – jövedelmének 80%-át.
A bentlakásos intézményekben a jövedelemmel nem rendelkező 16 év fölötti ellátottak részére
személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani
annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles
és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg. Ha vagyonnal
rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a költőpénz terhelését a térítési díjra
vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. 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.
A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy
részére legalább a fentiek szerint megállapított költőpénz visszamaradjon.
Ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a
követelést a kötelezett Szoc. tv. 119/D. § (1) bekezdése szerinti vagyonán fennálló jelzálogjog
biztosítja.
A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott folyó évi hátralék erejéig lehet
bejegyezni. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi
feltételek fennállása esetén - a fenntartó kérelme alapján - határozatot hoz. A határozat egy
példányát az ingatlanügyi hatósághoz meg kell küldeni.
Az ellátás igénybevételét megelőzően a jegyző az ellátást igénylő havi jövedelmét
megvizsgálja. A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján - tárgyévre szóló érvényességgel - igazolást
állít ki a jövedelemről.
A jövedelemvizsgálatot idősotthoni ellátás esetében az intézmény vezetője a gondozási
szükséglet megállapítását követően kérelmezi a jegyzőnél.
Az igazolás kiállításának alapjául szolgáló tényekben bekövetkezett változás a tárgyévben a
kiadott igazolás érvényességét nem érinti. Évközi jövedelemcsökkenés esetében az igazolás
kiállítása ismételten kérelmezhető.
Az igazolás első alkalommal történő kiállítását követően az intézményvezető minden év október
31-éig kérelmezi a intézménynél ellátást igénybe vevő személyek következő naptári évre szóló
igazolásának kiállítását.
Idősotthoni ellátás esetében - a jövedelemvizsgálat keretében - a jegyző megvizsgálja az ellátást
igénylő vagyoni helyzetét. Vagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének
időpontjában az ellátást igénylő tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható,

ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését megelőző 18 hónapban
ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni
hányadot kell figyelembe venni.
A fentiek szerinti vagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a negyvenszeresét meghaladó részét jövedelemként kell figyelembe venni. A havi
jövedelem számításakor az így meghatározott összeget 96 hónapra elosztva kell meghatározni és
az ellátást igénylő havi jövedelméhez hozzáadni.
Az ellátott két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj
20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a
rendszeres hétvégi távollét.
A két hónapot meghaladó távolléte idejére az ellátott
 egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi
térítési díj 40%-át,
 egyéb esetben a személyi térítési díj 60%-át
fizeti.
A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell
befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.
2007. december 31-én idősotthoni ellátásban részesülők esetében – ha az egyes szociális tárgyú
törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81.§-ának (6) vagy (10) bekezdése
szerint nem történik meg a jövedelemvizsgálat - a térítési díj megállapítása során jövedelmi
helyzet vizsgálatára, a térítési díj alapjául figyelembe vehető jövedelemre, vagyonra, illetve ezek
körére továbbra is a 2007. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

