
2. rész III.4. A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó 

szabályok 

 

1. Az intézményi térítési díjat Budapest Főváros Közgyűlése tárgyév április 1.-jéig állapítja 

meg. Összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget és év közben egy alkalommal 

korrigálható. 

 

2. Az intézményvezető az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően 

megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős 

ingatlanvagyonát (jövedelemvizsgálat). 

a) A jövedelem, jelentős pénzvagyon és jelentős ingatlanvagyon vizsgálata az ellátás iránti 

kérelem előterjesztésekor benyújtott jövedelem - és vagyonnyilatkozat alapján történik.  

b) Az ellátást igénybevevő jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a vagyoni 

vagy jövedelmi helyzetében bekövetkező változást jeleznie kell az intézmény felé az új 

jövedelmi helyzetének megfelelő személyi térítési díj megállapítása érdekében. 

 

3. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

a) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során megállapításra 

kerül az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányad. 

A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át. 

b) A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a 

jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. 

c) Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét,  

 - és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik a személyi térítési díj az intézményi 

térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj 

közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.  

- és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal a személyi térítési díj a jelentős 

ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb 

az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. 

 

4. Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a 

tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az 

intézményi térítési díjjal azonos összegű. 

 

5. Ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a 

szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését gondozási 

szükséglet hiányában nyújtható ellátás.  

Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy a szolgáltatási önköltséggel 

azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését határozatlan időre vállalja.  

 

6. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a 

mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj 

különbözete egy részének megfizetését.  



 

7. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a 

mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.  

 

8. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési díjjal 

azonos személyi térítési díj megfizetését legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, amely 

időtartam meghosszabbítható. 

Ha az időtartam meghosszabbítására nem kerül sor, az Szt. személyi térítési díj 

megállapítására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.  

 

9. Ha az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj 

megfizetését más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy 

örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban e pont alkalmazásában: gyermek), a 

jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére az erre 

irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles. 

 

10. A fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg, és arról az 

ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. 

Amennyiben a személyi térítési díj az ellátás igénybevételét követő 30 napon belül nem 

állapítható meg a térítési díj megállapítására jogosult térítési díj előleg fizetését kérheti. 

 

11. A személyi térítési díjat havonta a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. 

 

12. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi 

térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri az értesítés 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó 

döntésének felülvizsgálata - a döntés kézhezvételétől számított harminc napon belül - a 

bíróságtól kérhető. 

 

13. A személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a lakó részére legalább az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az Szt. 117/A. § (1) bekezdésében meghatározott 

része költőpénzként megmaradjon. 

 

14. Az ellátásban részesülő személy írásbeli kezdeményezésére az ellátott, illetve törvényes 

képviselője, hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], az ellátott tartására jogszabály, 

szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles személy, valamint a térítési díjat megfizető 

személy az intézménnyel e célból kötött külön szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban 

előírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli.  

 

15. A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a szerződésben meghatározott célokra 

fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerződés megkötésétől számított öt éven belül - 

haláleset kivételével - megszűnik, a költségeknek a fennmaradó időre jutó arányos részét az 

intézmény visszafizeti. 

 



16. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két 

alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme 

a) olyan mértékben csökken, hogy a szociális törvényben meghatározott térítési díj fizetési 

kötelezettségének nem tud eleget tenni; 

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

növekedett. 

 

17. a) Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére a távollét minden napjára a napi 

személyi térítési díj (havi személyi térítési díj 30-ad része) 20%-át kell fizetni. A távolléti 

napok naptári éves szinten összesíthetőek.  

 

b) Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére 

 az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét 

minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át,  

 az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési 

díj 60%-át kell fizetni.  

 

18. Az intézményvezető ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként 

megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos 

határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj 

befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézményvezető a kötelezett nevét, 

lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 
 

19. A nyilvántartott díjhátralékról az intézményvezető negyedévenként tájékoztatja a 

fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében.  

Ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg illetve, ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a 

követelést a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. 

 

20. A jelzálogjogot a nyilvántartott hátralék erejéig lehet bejegyezni. A jelzálog 

bejegyzésének kezdeményezéséről a fővárosi kormányhivatal – a fenntartó kérelme alapján – 

határozatot hoz, mely határozatot az ingatlanügyi hatósággal közölni kell. 

A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető. 

 

21. Az ellátott, a törvényes képviselő vagy a térítési díjat megfizető személy három hónapon 

át fennálló térítésidíj-tartozása esetén írásban tájékoztatást kap a térítésidíj-tartozásra 

hivatkozással alkalmazható intézményvezető általi felmondás lehetőségéről, annak kezdő 

időpontjáról, valamint a rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatása kezdeményezésének 

lehetőségéről. 

 


