
Útmutató a 2007. évi intézményi térítési díjak megállapításához 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban Szt.) 2006. évi módosítása alapvetően érintette az intézményi térítési díjak 

megállapítását. Jelen Útmutató a 2007. évi térítési díjak megállapításához kíván a 

fenntartónak segítséget nyújtani. 

 

 

I.) A térítési díj szabályok módosítása: 

1.) A Szt. 92/B . § (1) a) pontja szerint az intézményi térítési díj meghatározása a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltató, illetve intézmény fenntartójának feladata. 

 

A Szt. 115. § (1) bekezdése meghatározza az intézményi térítési díj számításának módját. Az 

intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltségének és a szolgáltatáshoz biztosított normatív 

állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani, oly módon, hogy a szolgáltatási 

egységre jutó 2006. évi tényleges önköltségből le kell vonni a szolgáltatási egységére jutó 

2007. évi normatív állami hozzájárulást. Szolgáltatási egységen egy fõt, ételadagot, 

szolgáltatási órát, napot, kilométert stb. kell érteni. A szolgáltatási egységekre jutó éves 

szolgáltatási önköltség meghatározása az egységek elõzõ évi átlagos száma (pl. ellátotti 

átlaglétszám) alapján történik. 

 

Az önköltség összetevőit a Szt. 115 § (9) bekezdése részletezi. Az önköltség a szolgáltatás 

közvetlenül, vagy közvetetten felmerült működési költségét, valamennyi személyi és dologi 

kiadást tartalmazza. Az így megállapított szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal 

korrigálható, ha a 2007-ben felmerülő költségtöbbletek (pl. a bérek és járulékaik növekedése, 

a dologi kiadások infláció okozta növekedése stb.) azt indokolják. 

 

Ha a fenntartó egyidejűleg több intézményt/szolgáltatást működtet (integrált intézmény) és a 

költség adatok nincsenek megbontva, a 2007. évi térítési díj meghatározásakor az egyes 

szolgáltatásra jutó közvetlen (tehát elkülönülten rendelkezésre álló) költségeket úgy 

egészítsék ki a közvetett (vagy el nem különített) költségekkel, hogy azokat a közvetlen 

költségek vagy a normatív támogatások arányában osszák meg a szolgáltatások között. A jövő 

évi térítési díj meghatározása érdekében a szolgáltatásokra jutó költségek elkülönítését 

szervezzék meg. 

 

A 2007. évben újonnan induló intézmények/szolgálatok – 2006. évi tényadatuk nem lévén – a 

költségvetésükben megtervezett kiadásokat és ellátásokat alapul véve számolják ki az 

intézményi térítési díjat, amelyet az év folyamán a tényadatok alakulását figyelembe véve 

szükség szerint korrigáljanak. 

 

A normatív állami hozzájáruláson a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 

2006. évi CXXVII. törvény 3. számú mellékletének 11. szociális és gyermekjóléti feladatok, 

12. szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés, 13. hajléktalanok 

átmeneti intézményei sorok jogcímeinél felsorolt normatívák értendők, a kistérségi 

kiegészítés nem. 

 

 

2.) A személyi térítési díj konkrét összegét az Szt. 115. § (2) bekezdése szerint az intézmény 

vezetője állapítja meg, és erről írásban értesíti az ellátottat. A Szt. 115. § (3) bekezdése 



alapján a személyi térítési díj összege a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, 

elengedhető, ha azt az ellátott jövedelmi és vagyoni viszonyai indokolja. 

 

A csökkentést – az Szt. 116. § (4) bekezdése szerint az intézmény vezetője hajtja végre a 

fenntartó rendeletében foglaltak szerint, döntve a személyi térítési díj mérsékelt összegéről. 

Abban az esetben, ha az ellátott az így megállapított személyi térítési díjjal nem ért egyet, a 

fenntartóhoz fordulhat, aki a térítési díjról határozattal dönt. 

 

II.) Egy-egy szolgáltatás intézményi térítési díj megállapítása  

Étkeztetésnél a térítési díjak megállapítása az általános szabályok szerint történik. 

 

A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás 

esetében csak a 2007. évben új ellátottként felvételre kerülő, szociálisan rászoruló személyek 

vonatkozásában érvényesek az új térítési díj előírások. A 2006. évben már ellátásban részesült 

és jelenleg is ellátott személyek térítési díja a 2006. évben érvényes térítési díj szabályok 

alapján kerül megállapításra, így ezeknél az alapszolgáltatásoknál 2007. évben egyidejűleg 

kétféle térítési díj kerül meghatározásra . 

 

Nappali ellátás 

 

2007. január 1-jétől az intézményi térítési díj megállapítása nappali ellátás esetében az új 

szabályok szerint, - az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján - történik. Ez azt jelenti, hogy a 2007-

ben az ellátásban részesülők közül már nem csak az fizet az ellátásért térítési díjat, aki az 

étkeztetést igénybe veszi, hanem az is, aki nem veszi azt igénybe. Ezt figyelembe véve két 

intézményi térítési díjat kell meghatározni. Egy alacsonyabbat a csak „tartózkodók” számára 

és egy magasabbat a teljes ellátást igénybe vevők számára, az Szt. 115. §. (1) bekezdés 

szerinti intézményi térítési díj költségarányos differenciálásával. (Átlagos költségekkel és 

átlagos „tartózkodási-teljes ellátási” aránnyal számolva a személyi térítési díjak kb. 1 : 11 

arányúak, amely arány csökken az étkezést igénybe vevők számának növekedésével. A 

számítás idősorúak nappali intézményében, országos adatok alapján 30 fővel számolva, 300 

Ft-ot/fő/nap étkezés térítés mellett az étkezési lehetőség 75 %-os igénybevételével került 

meghatározásra.) 

 

Az eltérő normatívájú, de ugyancsak kétféle szolgáltatást, (étkeztetést és nappali tartózkodási 

lehetőséget biztosító) nyújtó intézmények esetében – a fentiekhez hasonlóan – 

költségarányosan kell differenciálni az átlagos személyi térítési díj összegét. 

 

Az új térítési díj szabályok következtében az Szt. 117. § (1) bekezdése nem értelmezhető, 

ezért az intézményi térítési díj megállapításkor a 115. § (1) bekezdésnek a szabályai 

irányadók. 

 

Demens személyek nappali ellátása 

 

A demens személyek nappali ellátására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre előző évi 

önköltség adatok. Az intézményi térítési díj ezért a tervezett önköltség alapján kerülhet 

megállapításra, amely az első félévi tényadatokat alapul véve, szükség esetén korrigálható. 

 

Támogató szolgáltatás 

 



A szolgáltatás normatívája szolgálatra vonatkozik. Az ellátott által fizetendő térítési díjat a 

továbbiakban az egy ellátottra jutó önköltség és a fajlagos (egy főre jutó) normatív támogatás 

különbségeként kell meghatározni. 

 

Bentlakásos intézményi ellátás 

 

A bentlakást nyújtó intézmények közül csak az emelt szintű ellátást nyújtó intézmények 

térítési díjának számításakor szükséges eltérni az általános szabályoktól. Itt ugyanis a 

normatív támogatás mértéke (amely az önköltségből levonva az intézmény térítési díjat adná) 

éppen a fizetett személyi térítési díjak átlagos összegétől függ. 

 

Ezért az emelt szintű bentlakást nyújtó intézmények emelt színvonalú férőhelyei esetében az 

intézményi térítési díj az egy ellátottra jutó 2006. évi tényleges önköltség és a 2006. évben 

ténylegesen igénybevett normatív állami hozzájárulás különbségeként kerül meghatározásra. 

Az intézményi térítési díj az év során a bér és dologi kiadások növekedésével korrigálható. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

kormányrendelet 15. § (1) bekezdése és a 20. § (1) bekezdésében foglaltak helyett az Szt. 

előírásai az irányadók. 


