
TÉRÍTÉSI DÍJ 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 

 

Ki köteles a térítési díjat megfizetni? 

- 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 (71.250,- forintot) 

- a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 

- a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy köteles megfizetni. 

 

Kit részesítenek ingyenes ellátásban? 

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, 

és bentlakásos ellátás esetében jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. 

 

Milyen ellátást biztosítanak térítésmentesen? 

- a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, 

- a népkonyhán történő étkeztetést, 

- a családsegítést, 

- a közösségi ellátásokat, 

- az utcai szociális munkát, 

- hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, 

- az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást. 

 

A szociális alapszolgáltatás megállapításánál kinek a jövedelmét veszik figyelembe? 

A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe 

vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre 

jutó rendszeres havi jövedelmet veszik figyelembe. 

 

Hogyan állapítják meg a térítési díjat? 



Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg (továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi 

térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege 

nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy 

alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 

szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös 

költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

 

Mennyi lehet a személyi térítési díj? 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 

- 30%-át étkeztetés, 

- 25%-át házi segítségnyújtás, 

- 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató 

szolgáltatás, 

- 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 

- 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében. 

 

Mennyi lehet az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj? 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 

- 15%-át a nappali ellátást, 

- 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést, 

- 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén. 

 

Hogyan állapítják meg a személyi térítési díjat tartós bentlakásos intézményi ellátás 

esetén? 

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során megállapítják az 

ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az 

ellátott havi jövedelmének 

- 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést, 

- 80%-át az egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén. 

Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal 

megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj 

összegét. 



Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén 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. 

Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi 

térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, – rehabilitációs 

intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a személyi térítési díj a jelentős 

ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb 

az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. 

 

Mi minősül jelentős pénzvagyonnak? 

Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, 

betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze 

összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a 

jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja. 

 

Mit tekintünk jelentős ingatlanvagyonnak? 

Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. 

Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat 

időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető 

hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a 

felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes 

forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét 

meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. 

 

Ki fizeti meg a gyógyszerköltséget? 

Az ellátást igénybe vevő részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához 

szükséges alapgyógyszereket a bentlakásos intézmény - a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint - térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmenően az egyéni 

gyógyszerigények költségét az ellátott személy viseli. 

 

Milyen időszakokra állapítják meg a személyi térítési díjat? 

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat 



- étkeztetés esetén ellátási napra, 

- házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, 

- támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre, 

- nappali ellátás esetén ellátási napra, 

- bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve határozzák meg. 

Bentlakásos intézményi ellátás esetén 

- a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része, 

- a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része a hónapok naptári 

napjainak számától függetlenül. 

 


